Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 17. 8. 2016
č. 257/2016 - 272/2016
==================================================================

257/16
Lanová dráha na Větruši – monitorovací zpráva o zajištění
udržitelnosti projektu
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. monitorovací
zprávu
o
zajištění
udržitelnosti
projektu
číslo
CZ.1.09/1.1.00/15.00526 „Lanová dráha na Větruši“, spolufinancovaného
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
B) u k l á d á
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) podepsat monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu „Lanová dráha
na Větruši“ spolufinancovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad dle bodu A) tohoto usnesení a zajistit její
předložení poskytovateli dotace
T: 22. 8. 2016

258/16
Pověření k administrativním úkonům potřebným k realizaci již
schválených projektů s externím financováním
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) pověřuje
1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města
a) ke všem administrativním úkonům nezbytným pro realizaci projektů s externím
financováním. Toto pověření se vztahuje na projekty, které již byly schváleny
Radou nebo Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (Kamerový a bezpečnostní
systém; Management IPRM I.; Management IPRM II.; Management IPRM
Mobilita; Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek; Inteligentní
zastávky; Elektronický odbavovací systém pro cestující; Rekonstrukce
a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového
systému; Úspory energií ZŠ a MŠ - Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem;
Městské sady - aktivní park; Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem

zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum; Plavecký areál
Klíše; Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury; Revitalizace
městského centra II. etapa, 2. stavba)

259/16
Schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace pro využití nástroje ITI
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1. informace o stavu hodnocení Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace
2. způsob vypořádání připomínek řídicích orgánů operačních programů EU vzešlých
z hodnotícího procesu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
B) schvaluje
1. změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace způsobené
vypořádáním připomínek řídicích orgánů operačních programů EU vzešlých
z hodnotícího procesu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
zapracované do dokumentu, verze 7.3 z 5. 8. 2016
C) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) ve spolupráci s odd. řízení ITI odboru strategického rozvoje MmÚ podat do
Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií ITI Ministerstva pro místní
rozvoj ČR Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace upravenou
dle bodu B) 1.
T: 29. 8. 2016

260/16
Pověření ve věci vyhlášení veřejné soutěže na logo ITI Ústeckochomutovské aglomerace
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o zahájení veřejné obchodní soutěže na logo ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace
B) pověřuje
1. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího Odboru strategického rozvoje města Magistrátu
města Ústí nad Labem
a) ke všem právním úkonům týkajícím se veřejné obchodní soutěže na logo ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace

261/16
MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských
zařízení
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. „Investiční priority pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávaní pro
správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“, které budou součástí
Strategického rámce MAP dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu

262/16
Schválení smluv o přijetí dotace a Smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem
Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o poskytnutí dotace na projekt „Management IPRM Mobilita“ Ústeckým
krajem
2. informaci o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace zastávek
a zálivů zastávek“ Ústeckým krajem
3. informaci o poskytnutí dotace na projekt „Inteligentní zastávky“ Ústeckým krajem
4. informaci o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje 2016 k projektu „Obnova Boží muka – Všebořice“
5. informaci o poskytnutí dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání k projektu
„Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“
B) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ke spolufinancování projektu
„Management IPRM Mobilita“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
a Ústeckým krajem
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu
„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ mezi Statutárním
městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem
3. uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ke spolufinancování projektu
„Inteligentní zastávky“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým
krajem
4. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ke spolufinancování projektu
„Obnova Boží muka – Všebořice“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
a Ústeckým krajem
5. uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi subjekty ZŠ Anežky
České, ZŠ Hlavní, ZŠ Stříbrnická a Člověk v tísni, o.p.s. k projektu „Podpora
inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“

C) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu A) odst. 1. až 4. tohoto usnesení
b) uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle bodu A) odst. 5.
tohoto usnesení

263/16
Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha
4, IČ 24231509, do vlastnictví
a) Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace
ve výši:
- 18 678 Kč na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
- 31 920 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017
b) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace
ve výši:
- 18 460 Kč na období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016
- 44 268 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017
c) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace ve výši:
- 21 686 Kč na období od 5. 9. 2016 do 31. 12. 2016
- 36 344 Kč na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017
d) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/16, příspěvkové organizace ve
výši:
- cca 25 000 Kč na období od 1. 9. 2016 do 31. 12 2016
B) děkuje
1. dárci za poskytnutí peněžitých darů

264/16
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního
a neinvestičních účelových příspěvků na provoz Zoologické
zahradě Ústí nad Labem p. o.
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
1 980 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické – položka oprava a údržba ve výši 1 980 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 950 tis. Kč
na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na opravu pochozí střechy
objektu horního vchodu do areálu ZOO
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 480 tis. Kč
na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. opravu nejkritičtějších
úseků cest
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - poskytnutí účelového
investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., sk. č. 04
ve výši 550 tis. Kč na akci „ZOO ÚL - pořízení automobilu na přepravu zvířat“

265/16
Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výdajové části
rozpočtu ve výši 1 589 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 1 589 tis. Kč v položce oprava a údržba
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku
1 589 tis. Kč na akci „ ZŠ Vinařská – stavební úpravy tělocvičny“

266/16
Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo
Statutárním městem vyhlášené programy a následné uzavření smluv s jednotlivými
subjekty takto:
a) Krajská zdravotní, a.s. (IČ: 25488627) na úhradu nákladů na pořízení tiskovin
spojených s akcí „23. Nadregionální konference s mezinárodní účastí Slámův
den – Chirurgie nádorů orofaryngu“ ve výši 7.500,- Kč
b) Bateau, z. s. (IČ: 01507311) na pořízení Sady - baterie psychodiagnostických
testů a mobilního terapeutického pískoviště s chytrým pískem dle žádosti ve výši
20.000,- Kč
c) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ: 25228633) na „XXV. ročník Dějepisné
soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve výši
8.000,- Kč

d) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ: 26670763) na „Jak lépe
zvládnout výchovu svého dítěte – preventivní programy pro rodiče z Ústí nad
Labem“ ve výši 6.000,- Kč
e) Trost František (nar. xx. x. xxxx) na akci „VII. Sochařské sympozium LAVY
Řehlovice 2016“ ve výši 25.000,- Kč
f) Okresní rada Asociace školních a sportovních klubů České republiky Ústí nad
Labem, pobočný spolek (IČ: 44557523) na akci „Pohár primátora“ ve výši
46.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast „Mimořádné akce a události“ těmto subjektům takto:
a) Nadační fond Nové Česko (IČ: 69411239) na „Příjezd protidrogového vlaku do
Ústí n. L. v období 6. 6. – 13. 6. 2016“ ve výši 45.000,- Kč
b) Severočeský Metropol a.s. (IČ: 28668898) na „OSOBNOST ROKU
ÚSTECKÉHO KRAJE 2015“ ve výši 35.000,- Kč
c) Nerudný fest.cz (IČ: 26578824) na akci „Mladí Ladí Dětem“ ve výši
21.000,- Kč
C) n e s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo
Statutárním městem vyhlášené programy Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (IČ: 44555601) na úhradu nákladů spojených s akcí „Měsíc
humanitárních věd pořádáný FF UJEP k 10. výročí založení fakulty“ ve výši
46.000,- Kč a následné uzavření smlouvy
D) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) a C) tohoto usnesení
E) ukládá
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) a C) tohoto usnesení

267/16
Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad
Labem v roce 2016 „Akce mimořádného významu pro Statutární
město Ústí nad Labem“
Zastupitelstvo města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí
nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) CRAZY Production s.r.o., IČ 28363086, na částečnou úhradu nákladů akce
„5. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč
b) Lukáš Konečný, IČ 71692240, na částečnou úhradu nákladů akce „Box Live
Ústí – Galavečer profesionálního boxu“ ve výši 200.000,- Kč

268/16
Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad
Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ 228 87 458, na částečnou úhradu nákladů
spojených s účastí na akci „ARMA WOMEN CUP – MEZINÁRODNÍ
TURNAJ ŽEN“ ve výši 13.000,- Kč
b) InlineSkating.cz, IČ 22607137, na částečnou úhradu nákladů spojených s „Účast
ústeckého týmu na závodech v rychlostním inline bruslení - 24 hodin Le Mans“
ve výši 16.000,- Kč
c) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ 445 54 222, na částečnou úhradu
nákladů startovného, poplatků federacím a ubytování spojených s účastí na akci
„Mistrovství Evropy Praha“ ve výši 14.000,- Kč

269/16
Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016
„Mimořádné akce a události“
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo
Statutárním městem vyhlášené programy v oblasti „Mimořádné akce a události“,
a následné uzavření smluv s těmito subjekty:
a) Potápěči Ústí nad Labem, p.s., IČ 050 84 750, na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Kurz záchrany tonoucích pro 8. ročníky ZŠ Ústí nad Labem“
ve výši 70.000,- Kč
b) STK GEBERT z. s., IČ 640 45 692, na částečnou úhradu nákladů startovného
na soutěžích - „Podpora tanečního páru – Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“
ve výši 28.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určenou pro mimořádnou žádost o poskytnutí dotace, která byla podána mimo
Statutárním městem vyhlášené programy v oblasti „Mimořádné akce a události“
tomuto subjektu:
a) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace,
IČ 445 55 229, na „Přidělení finančních prostředků pro sportovní třídy
HC Slovan Ústí nad Labem – ZŠ Vinařská“

270/16
Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad
Labem
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) schvaluje
1. uzavření „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni
½ Maraton Ústí nad Labem na léta 2016 – 2020“

271/16
Dotační program na podporu sociálních služeb a služeb blízkým
službám sociálním ve městě Ústí nad Labem v roce 2017
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání
A) souhlasí
1. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace zřízené městem
k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018
vydané poskytovateli Ústeckým krajem s tím, že příspěvek na provoz tvoří
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU). Výše příspěvku na provoz (k zajištění
základních činností) bude v průběhu roku upravena podle výše dotace, kterou
příspěvková organizace obdrží z jiných zdrojů
2. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace nezřízené
městem k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016
– 2018 vydané poskytovateli Ústeckým krajem s tím, že příspěvek na částečné
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, tvoří nedílnou
součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU)
3. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace nezřízené
městem k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální
působností v roce 2016

B) schvaluje
1. vyhlášení Dotačního programu na sociální služby a služby blízké službám
sociálním z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2017 a možnost
získání finanční podpory
2. „Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám
sociálním 2017“ (dále jen Zásady) dle přílohy usnesení č. 1
3. formuláře: „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb,
rozvoj nových sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou povahu, zejména
na podporu kvality sociálních služeb na rok 2017“, „Žádost o účelovou dotaci na
podporu rodiny na rok 2017“, „ Žádost o účelovou dotaci na občanské aktivity
svépomocného charakteru v sociální sféře na rok 2017, „Hodnotící formulář“ pro
zhodnocení projektových žádostí a formuláře, „Závěrečná hodnotící zpráva“
a „Vyúčtování dotace“ v předloženém znění dle příloh usnesení č. 2-7
4. inzerát v předloženém znění dle přílohy č. 8 usnesení

272/16
„Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad
Labem, a. s. za rok 2015“
Zastupitelstvo města v působnosti Rady města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v působnosti jediného akcionáře společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.
A ) s c h v a l u j e v souladu s čl. 8 Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem,
a. s.
1. účetní závěrku za rok 2015 vč. příloh s formulací: Valná hromada schválila na
základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2015
2. auditora Ing. Jiřího Horu pro rok 2016
3. zápočet úhrady ztráty z minulých let takto: Podle účetních výkazů ke dni
31. 12. 2015 vykazuje společnost Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. za účetní rok
2015 ztrátu ve výši 3.807.110,70 Kč. Akcionáři společnosti FK Ústí nad Labem,
a. s. rozhodli, že výsledek hospodaření – ztráta – ve výši 3.807.110,70 Kč bude
zaúčtována na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let
4. po zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2015 na účtu 429 - neuhrazená ztráta
minulých let částku ve výši 12.552.550,63 Kč. Schvaluje použití zůstatku na účtu
ostatních kapitálových fondů ve výši 5.890.398,46 Kč na úhradu/snížení/ztráty
minulých let

MUDr. Jiří Madar
náměstek primátorky

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

