Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
14. jednání Rady města Ústí nad Labem,
konané dne 9. 6. 2014
Usnesení č. 331/14 - 376/14
==================================================================

331/14
Plnění usnesení
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o plnění usnesení Rady města
B) s c h v a l u j e
1. změnu termínu plnění usnesení č. 22/14 na 31.12.2014

332/14
Schválení účetních závěrek a
příspěvkových organizací za rok 2013

finančního

vypořádání

Rada města po projednání
A) schvaluje
1. účetní závěrky za účetní období roku 2013 sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2013 příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu o
schválení účetních závěrek viz příloha usnesení č. 1
2. výsledky hospodaření vykázaných příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2013,
včetně jejich rozdělení do fondů takto:
a ) příspěvkovým organizacím v gesci finančního odboru (58 p. o.) dle přílohy
usnesení č. 2
b ) příspěvkovým organizacím v gesci kanceláře primátora (2 p. o.) dle přílohy
usnesení č. 3
3. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu u příspěvkových organizací
v gesci finančního odboru v celkové výši 2 205,97 tis. Kč takto:
a) Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 1 705,97 tis. Kč
b) Základní škola Mírová 500,00 tis. Kč
4. dle § 28, odstavce 6, písmena b) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění odvod
z investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum města Ústí nad Labem do
rozpočtu zřizovatele ve výši 345 tis. Kč

333/14
RO FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové
organizace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření FO v celkové výši 160,12 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy
(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 160,12 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky
městských organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové
organizace v celkové výši 160,12 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých
na majetku města v rámci pojistných událostí, takto:
ZŠ Palachova
24,84 tis. Kč
ZŠ a ZUŠ Husova
4,87 tis. Kč
ZŠ Hlavní
74,51 tis. Kč
ZŠ Rabasova
0,72 tis. Kč
MŠ Skřivánek
1,04 tis. Kč
MŠ Neštěmice
26,30 tis. Kč
MŠ Písnička
4,56 tis. Kč
ZŠ a MŠ Jitřní
0,54 tis. Kč
DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 8,89 tis. Kč
DS Krásné Březno
13,85 tis. Kč

334/14
Rozpočtová opatření finančního odboru
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace
z KÚÚK určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 13 tis. Kč
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 13 tis. Kč
určenou na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2014
2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 3 000 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených vzniklým
přebytkem hospodaření, docílených v roce 2013 ve výši 3 000 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva ve
výši 3 000 tis. Kč

335/14
Jmenování ředitelky Základní školy
Hluboká 150, příspěvkové organizace

Ústí

nad

Labem,

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvkové organizace ze dne 23. 5. 2014
B) jmenuje
1. Mgr. Olgu Polákovou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Ústí nad Labem,
Hluboká 150, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014 na období 6 let
C) stanoví
1. Mgr. Olze Polákové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2014 (platový výměr č. 10/2014)
D) pověřuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě C) tohoto usnesení

336/14
Jmenování
ředitele
Základní školy
Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace

Ústí

nad

Labem,

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvkové organizace ze dne 23. 5. 2014
B) jmenuje
1. Mgr. Květoslava Kolaříka
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ústí nad Labem,
Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014 na období
6 let
C) stanoví
1. Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem,
Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2014 (platový výměr č. 9/2014)
D) pověřuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě C) tohoto usnesení

337/14
Jmenování
ředitele
Základní školy Ústí
Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace

nad

Labem,

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvkové organizace ze dne 23. 5. 2014
B) jmenuje
1. Mgr. Bc. Martina Košnara
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ústí nad Labem,
Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014 na
období 6 let
C) stanoví
1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli
Základní školy Ústí nad Labem,
Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2014 (platový výměr č. 8/2014)
D) pověřuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě C) tohoto usnesení

338/14
Jmenování
ředitele
Základní
školy
Palachova 400/37, příspěvkové organizace

Ústí nad Labem,

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvkové organizace ze dne 23. 5. 2014
B) jmenuje
1. Mgr. Marka Plcha
a) na vedoucí
pracovní
místo ředitele Základní školy Ústí nad Labem,
Palachova 400/37, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2014 na období
6 let
C) stanoví
1. Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2014 (platový výměr č. 7/2014)
D) pověřuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě C) tohoto usnesení

339/14
Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
dle § 421, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v působnosti valné
hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
A) schvaluje
1. Stanovy společnosti v předloženém znění

340/14
Stanovy společnosti Metropolnet a.s.
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
dle § 421, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v působnosti valné
hromady společnosti Metropolnet a.s.
A) schvaluje
1. Stanovy společnosti v předloženém znění

341/14
Pacht pozemků v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . pacht pozemkových parcel
a) č. 780/25 o výměře 625 m2, orná půda
b) č. 780/31 o výměře 7149 m2, orná půda
c) č. 789/1 o výměře 6417 m2, travní porost
d) č. 901/64 o výměře 16196 m2, orná půda
e) č. 901/65 o výměře 16748 m2, orná půda
o celkové výměře 47 134 m2 v k. ú. Předlice za účelem zemědělského využití –
sekání trávy za pachtovné ve výši 2.500,- Kč/ha/rok za podmínek pro zemědělský
pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro Bohuslava
Holečka, zemědělského podnikatele, IČ 86746049

342/14
Udělení souhlasu Městským službám Ústí nad Labem, p.o.
Rada města po projednání
v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
A) svěřuje
1 . Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli příspěvkové organizace Městské služby Ústí
nad Labem, IČ 71238301,
a ) kompetence k vydání povolení či uzavření smlouvy o nájmu/pachtu/výpůjčce
na dobu delší 30 dní se společností EKOFIN PC spol. s r.o., IČ 49901745 k
revitalizaci a oplocení zatravněné plochy na části pozemku p. č. 3885/1 v k. ú.
Ústí nad Labem za účelem využití k chovu kůzlat a jehňat jako atrakce pro děti

343/14
Ukončení nájemní smlouvy č. 1021-2006-NS
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ukončení nájemní smlouvy č. 1021/2006/NS ze dne 11. 10. 2006 s nájemci
Ivanem Skalickým a Ing. Ivanem Skalickým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx ke dni 30. 6. 2014

344/14
Záměr nabytí části pozemku p. č. 23 v k. ú. Skorotice u Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr nabytí části pozemku p. č. 23 o výměře cca 15 m2 z celkové výměry 938 m2
v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem formou prodeje za částku 1.000,- Kč/m2 do
majetku Statutárního města Ústí nad Labem.
B) s o u h l a s í
1. s nabytím části pozemku p. č. 23 o výměře cca 15 m2 z celkové výměry 938 m2
v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem formou prodeje za částku 1.000,- Kč/m2 do
majetku Statutárního města Ústí nad Labem po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění
C) u k l á d á
1. Pavlu Bočkovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem

345/14
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2064 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 2064 o výměře cca 35 m2 z celkové výměry
296 m2 v k. ú. Brná nad Labem

346/14
Záměr pronájmu pozemků p. č. 928/2 a p. č. 928/4, oba v k. ú.
Bukov
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr pronájmu pozemků p. č. 928/2 o výměře 263 m2 a p. č. 928/4 o výměře
28 m2, oba v k. ú. Bukov (celkem 291 m2) za těchto podmínek:
a) pozemek p. č. 928/2 v k. ú. Bukov – nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok
b) pozemek p. č. 928/4 v k. ú. Bukov – nájemné ve výši min. 35,- Kč/m2/rok
c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
d) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD
e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

347/14
Agenda BD Bukov
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. v návaznosti na své usnesení číslo 101/06 pronájem bytu tomuto zaměstnanci
instituce:
a) MUDr. Jan Bilík, xxxxxxxxxxx, PSČ 277 11 Neratovice
xxxxxxxxxxxxxx, číslo bytu xxx, velikost bytu 1+KK (Krajská zdravotní, a.s.)
2. uzavření nové nájemní smlouvy s paní Monikou Hronovou – převod členských práv
a povinností (oznámení paní Jitky Hynkové o převodu členství v družstvu včetně
souhlasu nabyvatele k datu 1.4.2014, oznámení ze dne 1.4.2014)
B) s o u h l a s í
1. s ukončením nájemní smlouvy dohodou k datu 31.5.2014, nájemník pan Petr
Novotný (zaměstnanec instituce – PČR), bytem xxxxxxxxxxx, byt číslo xxx,
velikost bytu 1+KK

2. s prodloužením pronájmu – znovuuzavření nájemní smlouvy ke garážovému stání
číslo xx na 1 rok panu MUDr. Štefanovi Nátkovi, Ph.D. (družstevník), bytem
xxxxxxxxxxxxxx, byt číslo xxx
3. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem sklepní kóje číslo xxx na 1 rok paní
Petře Tippeltové (družstevnice), bytem xxxxxxxxxxxxxx, byt číslo xxx
4. s podnájmem bytu číslo xxx, xxxxxxxxxxxxxx, nájemník – paní Monika Hronová
(družstevník)
5. s podnájmem bytu číslo xxx, xxxxxxxxxxxx, nájemník – paní Kateřina Fiegiel
(družstevník)

348/14
„Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem - stavební
úpravy“ - schválení výběru zhotovitele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na akci
„Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem - stavební úpravy“ takto:
1. Viamont DSP a.s., Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem
2. SKD Průmstav – stavby,a.s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
3. INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
4. UL Stavby s.r.o., Horova 9, 400 01 Ústí nad Labem
5. UM plus s.r.o., V podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem
6. KLEMENT a.s., Řehlovice – Hliňany 18, 403 13 okr. Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
1. přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby na akci „Prodejní jednotky za
nádražím, Ústí nad Labem - stavební úpravy“ uchazeči, který se umístil na prvém
místě v pořadí t.j. Viamont DSP a.s., Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem,
IČ:25429949 s nabídkovou cenou 7 133 788,47 Kč včetně DPH
2. v případě, že uchazeč, který se umístil na prvém místě, odmítne uzavřít smlouvu se
zadavatelem, přidělí zadavatel veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na akci
„Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem - stavební úpravy“ dle § 82 odst.
4 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím
místě v pořadí
C) u k l á d á
1. Mgr. Jiřímu Javorčákovi, tajemníkovi MmÚ
a) podniknout kroky vedoucí k vyvození trestně právní zodpovědnosti za realizaci
nefunkční stavby v rámci projektu IPRM Centrum – rekonstrukce městského
centra II. – etapa 2 stavba „Zanádraží“

349/14
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – rekonstrukce
komunikací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto:
a) zapojení příjmové části rozpočtu, tř. 4 v položce převody z vlastních fondů VHČ
ve výši 7 000 tis. Kč vytvořené lepším hospodařením v předchozích letech
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku skupiny
03 – Investice do majetku města o částku 5 000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce
komunikace K Loděnici“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku skupiny
05 – Rozvojové investice o částku 2 000 tis. Kč na akci „Prodloužení chodníku
Svádov“

350/14
Stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Směrnice RM č. 1/2013 a č. 2/2013, v souladu s
ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť
významného úkolu takto:
a)
rozhodnutí č. O/1/2014 Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem,
Palachova 400/37, příspěvková organizace
b)
rozhodnutí č. O/2/2014 Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad
Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
c)
rozhodnutí č. O/3/2014 Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad
Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
d)
rozhodnutí č. O/4/2014 Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní
umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace
e)
rozhodnutí č. O/5/2014 Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem,
Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f)
rozhodnutí č. O/6/2014 Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská
škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
g)
rozhodnutí č. O/7/2014 Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad
Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
h)
rozhodnutí č. O/8/2014 Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
i)
rozhodnutí č. O/9/2014 Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad
Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)

rozhodnutí č. O/10/2014 Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad
Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/11/2014 Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská
škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/12/2014 Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad
Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/13/2014 Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad
Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/14/2014 Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem,
Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/15/2014 PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad
Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/16/2014 Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad
Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/17/2014 Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem,
Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/18/2014 Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad
Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/19/2014 Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská
škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/20/2014 PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/21/2014 Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola,
Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/22/2014 Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké
haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/23/2014 Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem,
Marxova 219/28, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/24/2014 Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem,
Škroupova 307/7, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/25/2014 Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí
nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/26/2014 Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem,
Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/27/2014 Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad
Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/28/2014 Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí
nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/29/2014 Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad
Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/30/2014 Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček,
Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/31/2014 Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek,
Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/32/2014 Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad
Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/33/2014 Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad
Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/34/2014 Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky,

ii)
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
pp)
qq)
rr)
ss)
tt)
uu)
vv)
ww)
xx)
yy)
zz)
aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)

Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/35/2014 Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček,
Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/36/2014 Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad
Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/37/2014 Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad
Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/38/2014 Miloslava Hamanová, Mateřská škola Pomněnka,
Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/39/2014 Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem,
5. května 53, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/40/2014 Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola
Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/41/2014 Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí
nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/42/2014 Dagmar Brabcová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí
nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/43/2014 Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí
nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/44/2014 Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí
nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/45/2014 Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí
nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/46/2014 Eva Zápotocká, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad
Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/47/2014 Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí
nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/48/2014 Mgr. Boris Morkes, Domov pro seniory Chlumec,
příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/49/2014 Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké
Březno, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/50/2014 Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní
Terasa, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/51/2014 Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/52/2014 Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné
Březno, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/53/2014 Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a
Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/54/2014 Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/55/2014 Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/56/2014 Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/57/2014 Mgr. Miroslav Král, Muzeum města Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
rozhodnutí č. O/58/2014 Emil Vraspír, Kulturní středisko města Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

B) pověřuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu rozhodnutí o odměně uvedených v bodě A) tohoto usnesení

351/14
Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Ústí nad Labem – nejúspěšnější projekty
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí finančních příspěvků u doporučených projektů 10. kola Dotačního
programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2014 v celkové výši
199 435,- Kč takto:
a) „12 hodin pro změnu“
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
IČ: 44226268
19 935,- Kč
b) „Den dobra s Jatečkou“
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
IČ: 44555423
14 700,- Kč
c) „Chci být viděn“
Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvková organizace
IČ: 70225893
15 000,- Kč
d) „Příběh z úlu“
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
IČ: 72744979
4 000,- Kč
e) „Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VII.“
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
IČ: 44555253
20 000,- Kč
f) „Pohybem pro zdraví“
Občanské sdružení Vojnovičova, zapsaný spolek
Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem
IČ: 22879421
20 000,- Kč
g) „Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře -5. ročník“
Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
IČ: 44555229
20 000,- Kč
h) „Hurá do klubu v Krásném Březně za cvičením a zdravým životním stylem“
YMCA v Ústí nad Labem Drážďanská 106, Ústí nad Labem
IČ: 26533839
18 800,- Kč
i) „Hravá a inspirativní školní zahrada“
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
IČ: 44553382
20 000,- Kč
j) „Dnes je v naší škole prostřeno“
Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
IČ: 44553196
20 000,- Kč

k) „Pečujeme o své zdraví, hrátky na zahradě nás baví“
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
IČ: 70225966
17 000,- Kč
l) „Florbalová liga základních škol“
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Ústí nad Labem
Vinařská 6, Ústí nad Labem
IČ: 44557523
10 000,- Kč

352/14
Revokace usnesení Rady města ze dne 10. 2. 2014
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města č. 70/14 ze dne 10. 2. 2014 v bodě A) odst. 1 písm. g)
v celém rozsahu

353/14
Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím
v roce 2013
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím ve správě OŠKSS
za rok 2013 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

354/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – pojistné náhrady
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS v celkové výši 124,80 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 – nedaňové příjmy z přijatých
pojistných náhrad ve výši 124, 80 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně
technické v položce provozní výdaje o částku 124,80 tis.Kč

355/14
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2014
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních
služeb, určených na akce kulturního kalendáře ve výši
270 000,- Kč a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) ARS Porta Bohemica (IČ 26612593), na akci „Společný prostor Mezinárodní výstava fotografií “ 10 000,- Kč
b) Blažková Holubová Regina (IČ 44514549), na akci „Dvojprogram baletních
dramat“ 30 000,- Kč
c) Culture line, o. s. (IČ 01989448), na akci „Rock in Ústí“ 25 000,- Kč
d) Dogfriends, o. s. (IČ 22826181) na akci „Divadelní představení Forpes“
10 000,- Kč
e) Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na akci „Ústecká forbína“ 25 000,- Kč
f) Malcherová Věra Café Max (IČ 73860255) na akci „Max Mumie Fest VOL.3“
20 000,- Kč
g) Rodinné centrum Slunečník, o. s. (IČ 27026876) na akci „Výtvarné dílny pro
všechny“ 10 000 Kč
h) Musica Semper Viva, Bc. Martin Říhovský (IČ 72752823) na akci
„Kinematograf bratří Čadíků“ 30 000,- Kč
i) STK Gebert, o. s. (IČ 64045692) na akci „Pohár města Ústí nad Labem“
50 000,- Kč
j) Ústecká kulturní platforma ´98 (IČ 68298587) na akci „Festival Sudety 2014 5. ročník“ 20 000,- Kč
k) Variou Arts-Mgr. Jiří Hladík (IČ 69907773) na akci „BarBar (barevné baroko)
aneb umění nepatří do popelnice“ 30 000,- Kč
l) Za Sebuzín krásnější, o. s. (IČ 26672499) na akci „Den seniorů“
10 000,- Kč
B) n e s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům:
a) Boháčová Anita (R. č. xxxxxxxxxxxxx) na akci „Argentinský večer“
b) Brychta Tomáš (IČ 891213/4715) na akci „Dlouhodobá galerijní činnost“
c) Color-ca, o. s. (IČ 22813357) na akci „VI. Romský bál - Filmové hvězdy“
d) Contact Line o. p. s. (IČ 26636280) na akci „Kulturní dialog v Ústí nad Labem“
e) Dívčí komorní sbor Ped. fakulty UJEP (IČ 44555598) na akci „Mezinárodní
festival akademických sborů IFAS Pardubice 2014“
f) Dvořák Emil (r. č. xxxxxxxxxx) na akci „Wůdštok Fest 2014“
g) Fakulta umění a designu UJEP Ústí n.L. (IČ 44555601) na akci „Série
kreativních workshopů, přednášek a kurzů pro veřejnost“
h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na akci „VIII. Ročník festivalu
ROTAHUFEST“
i) Obraz doby, o. s. (IČ 2152941) na akci „DESKA - celoroční výstavní činnost“
j) Prošek Luděk - Galerie NF (71816755) na akci „Celoroční výstavní program“
k) Rodinné centrum Slunečník, o. s. (IČ 27026876) na akci „Putování s indiány“
l) Studentská unie UJEP na akci „Ústecký majáles“

m) The Boom, o. s. (IČ 27017931) na akci „International Beatleweek 2014“
n) Ústecký dětský sbor, o. s. (IČ 22846361) na akci „Letní soustředění Ústeckého
dětského sboru 2014“
o) Various Arts - Mgr. Jiří Hladík (71816755) na akci „Kompozice křesťanských
dogmat v současném životě: Stabat Mater“
p) Základní umělecká škola - výtvarné studio, s. r. o. (IČ 25016016) na akci
„Vánoční stromek“

356/14
Poskytnutí příspěvku na posílení provozu Kulturního střediska
města Ústí nad Labem, p.o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS a FO ve výši 150 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory
školství, sportu a sociálních služeb o částku 150 tis. Kč v položce oblast kultury
- akce kulturního kalendáře
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky
městských organizací – poskytnutí příspěvku na provoz p.o. Kulturní středisko
města Ústí nad Labem ve výši 150 tis. Kč

357/14
Přijetí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na
rozvoj infrastruktury obce v souvislosti se zabezpečením integrace
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v České republice
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. státní integrační program podle varianty I. a II., Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve prospěch obcí
2. nájem bytu č. xxx, domu č. p. xxxxxx, ulice xxxxxxx, Ústí nad Labem panu Dmitry
LITVINOVI v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících doplňkové
ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky ze
dne 14. 5. 2008 číslo 543
B) schvaluje
1. žádost pana Dmitry LITVINOVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho
části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
Ministerstva vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a
v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce
květen 2014

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj
infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení
C) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. tohoto usnesení
b) k podpisu smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle
varianty II A zásad uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení, které budou
uzavřeny mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, pronajímateli
a osobami s doplňkovou ochranou
D) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD. vedoucí odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb
a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádost Statutárního města Ústí
nad Labem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého
nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce dle bodu A) 1. tohoto
usnesení Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje

358/14
Žádost o uvolnění části dotace – Nurlybek Koszhanov
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. vydané rozhodnutí ministra vnitra čj.: MV-15503-2/OAM-2014, na základě kterého
má Ministerstvo vnitra převést dotaci Statutárnímu městu Ústí nad Labem
prostřednictvím Ústeckého kraje podle varianty II A v celkové výši 84.000,- Kč na
rok 2014, kde oprávněnou osobou je pan Nurlybek Koszhanov, narozen
xxxxxxxxxx, st. příslušnost
B) schvaluje
1. žádost na Ministerstvo vnitra ČR o uvolnění pouze části dotace pro období
od 1.3.2014 do 31.12.2014 v celkové výši 70.000,- Kč a to z důvodu,
že se nepodařilo zajistit podpis Smlouvy o úhradě čistého nájemného, nebo jeho
části s panem Markem Popelkou, který byl pronajímatelem bytu do 28.2.2014
C) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o uvolnění části dotace dle bodu
B) 1. tohoto usnesení

359/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – zapojení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu
pro Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 100 tis. Kč k zapojení účelové investiční
dotace ze státního rozpočtu na poskytnutí investičního příspěvku pro příspěvkovou
organizaci Muzeum města Ústí nad Labem takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 100 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS o částku 100 tis. Kč –
poskytnutí účelového investičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum
města Ústí nad Labem na projekt „Změna knihovního systému
– nákup systému Verbis“

360/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – poskytnutí účelového investičního příspěvku Pečovatelské
službě ÚL, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 230 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 230 tis. Kč
v položce úroky z úvěrů
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. č. 04 o částku
230 tis. Kč - poskytnutí účelového investičního příspěvku Pečovatelské službě
ÚL, p. o. takto:
- nákup osobního automobilu ve výši 180 tis. Kč
- nákup mobilního zvedáku pro imobilní klienty ve výši 50 tis. Kč

361/14
Rozpočtové opatření odboru rozvoje města
hřiště u sportovní haly Sluneta“– II. etapa“

– „Rekonstrukce

Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření finančního
2 100,00 tis. Kč takto:

odboru

a odboru rozvoje města ve výši

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
2 100,00 tis. Kč v položce úroky z úvěrů
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 03, o
částku 2 100,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta –
II. etapa“

362/14
„Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zpracování dokumentace
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci
„Plavecký areál Klíše“

363/14
Soulad projektů s IPRM Centrum
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci Řídicího výboru IPRM o předložených projektech přispívajících
k naplnění IPRM Centrum
B) schvaluje
1. projekt Sociální agentury, o. p. s., „OPUS“ (registrační číslo 163) jako součást
IPRM Centrum a jeho soulad s opatřením H.1 Rozvoj lidských zdrojů, aktivitou
H.1.2 Sociální integrace a rovné příležitosti
2. projekt Sociální agentury, o. p. s., „NOEMA“ (registrační číslo 164) jako součást
IPRM Centrum a jeho soulad s opatřením H.1 Rozvoj lidských zdrojů, aktivitou
H.1.1 Rozvoj kvality služeb zaměstnanosti a zvýšení adaptability zaměstnanců
3. projekt Centra komunitní práce Ústí nad Labem, „Nekončíme v padesáti!“
(registrační číslo 167) jako součást IPRM Centrum a jeho soulad s opatřením H.1
Rozvoj lidských zdrojů, aktivitou H.1.1 Rozvoj kvality služeb zaměstnanosti a
zvýšení adaptability zaměstnanců
4. projekt Centra komunitní práce Ústí nad Labem, „Osoby se zdravotním
postižením chtějí také pracovat!“ (registrační číslo 169) jako součást IPRM
Centrum a jeho soulad s opatřením H.1 Rozvoj lidských zdrojů, aktivitou H.1.1
Rozvoj kvality služeb zaměstnanosti a zvýšení adaptability zaměstnanců
5. projekt Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, „Podpora dalšího
vzdělávání stavebních oborů vytvářením studijních opor ve spolupráci se
zaměstnavateli a sociálním partnerem“ (registrační číslo 170) jako součást IPRM
Centrum a jeho soulad s opatřením F.1 Rozvoj vzdělávání, aktivitou F.1.3 Další
vzdělávání

6.

7.

projekt Centra komunitní práce Ústí nad Labem, „KARIÉRA BEZ BARIÉR –
pracovní integrace osob, sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených, se
zdravotním postižením na trh práce“ (registrační číslo 172) jako součást IPRM
Centrum a jeho soulad s opatřením H.1 Rozvoj lidských zdrojů, aktivitou
H.1.2 Sociální integrace a rovné příležitosti
projekt Sdružení pro vzdělávání komunit, „Startujeme po padesáti“ (registrační
číslo 173) jako součást IPRM Centrum a jeho soulad s opatřením H.1 Rozvoj
lidských zdrojů, aktivitou H.1.2 Sociální integrace a rovné příležitosti

364/14
IPRM města Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř –
úprava rozpočtu
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o stavu plnění Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem:
Neštěmice – Sídliště Mojžíř
B) souhlasí
1. s úpravou celkového rozpočtu IPRM z původních 207,25 mil. Kč na
98,176 mil. Kč
C) ukládá
1. Pavlu Bočkovi, náměstkovi primátora města
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 01. 09. 2014

365/14
Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 45 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.
k financování úprav MS Navision ohledně výkazů PAP a převodu zásob a DM odd.
cestovního ruchu v souvislosti i s organizační změnou MmÚ v celkové výši
147.676,- Kč vč. DPH
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) uzavřít dodatek č. 45 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s. ve
smyslu bodu A)
T: ihned

366/14
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboruvrácení FP z projektu Vzdělávání v eGon Centru ÚL
Rada města po projednání
A)schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a
finančního odboru ve výši
187,23 tis. Kč v souvislosti s vyúčtováním dotace projektu „Vzdělávání v e-Gon
Centru Ústí nad Labem“ takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovním účtě „Vzdělávání v e-Gon Centru
Ústí nad Labem“, tř. 8 - financování ve výši 187,23 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
187, 23 tis Kč v položce finanční vypořádání

367/14
Rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora –
zvýšení příspěvku na provoz ZOO, p.o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora ve výši 9 195 tis. Kč
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce
úroky z úvěrů ve výši 8 455 tis. Kč
b) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených
vzniklým přebytkem hospodaření docíleným v roce 2013 ve výši 740 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora v položce
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz ve výši
9 195 tis. Kč

368/14
Příspěvkové organizace v gesci kanceláře primátora
Rada města po projednání
A) stanoví
1. plat s účinností od 1. 7. 2014
a) panu Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace, dle platového výměru č. 3/2014

369/14
Rozpočtové opatření kanceláře primátora – zapojení pojistných
náhrad
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 459,57 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté
pojistné náhrady) ve výši 459,57 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora v položce
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz o částku
459,57 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města

370/14
Rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí dotací pro
městské obvody
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření FO v celkové výši 840 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce úroky z úvěrů o
celkovou částku 840 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční
dotace Městskému obvodu Ústí nad Labem - Střekov ve výši 40 tis. Kč na
úhradu nákladů spojených s realizací akce „Vítáme léto“
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční
dotace Městskému obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa ve výši 300 tis. Kč
na pořízení posilovacích prvků pro vybavení „Posilovna pod širým nebem“
d) poskytnutí investiční dotace pro Městský obvod Ústí nad Labem - Severní
Terasa ve výši 500 tis. Kč, sk. č. 03 na akci „Rekonstrukce dětského hřiště
v ulici Ladova“

371/14
Poskytnutí dotací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací
a) ve výši 25 tis. Kč společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a. s., se
sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 27604942, zast. panem

b)

c)

d)

e)

f)

Danielem Sedláčkem, předsedou představenstva, na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním hudebního festivalu „Labské léto 2014“
ve výši 25 tis. Kč společnosti Dream PRO, s. r. o., se sídlem Holečkova 789/49,
150 00 Praha 5, IČ: 24265951, zast. panem Lubomírem Machoněm,
jednatelem, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní akce
„Pivovarské slavnosti“
ve výši 40 tis. Kč sdružení COMBIX Ústí nad Labem, se sídlem SNP 2351/17,
400 11 Ústí nad Labem, IČ: 02247011, zast. panem Lukášem Vobeckým,
předsedou, na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s činností
futsalového klubu a založení mládežnických družstev
ve výši 20 tis. Kč společnosti Morpheus Art, s. r. o., se sídlem Vodařská 128,
403 31 Ústí nad Labem, IČ: 28693787, zast. panem MgA. Michalem Maškem,
jednatelem, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu
„Kultura a umění od první třídy KOPT“
ve výši 30 tis. Kč sdružení Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, se sídlem
Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín, IČ: 69411239, zast. paní Mgr., Bc. Janou
Pittnerovou, předsedkyní, na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem
poradny pro oběti trestných činů
ve výši 14 tis. Kč Základní umělecké škole Evy Randové, Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4, příspěvkové organizaci, se sídlem W. Churchilla 4, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 00831085, zast. panem Bc. Markem Korbélyim, ředitelem,
na úhradu pronájmu kinosálu v Domě kultury v Ústí nad Labem

372/14
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2014
– 2. kolo
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. zpracované dílčí projekty Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem na
rok 2014 v následujícím složení:
a) Asistent prevence kriminality, Městská policie
b) KAMSEM, Člověk v tísni o.p.s
B) u k l á d á
1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí n.L.
a) předložit schválené dílčí projekty Ministerstvu vnitra ČR s žádostí o poskytnutí
státní dotace
T: 18. 6. 2014

373/14
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské
správy – nákup referentského vozidla pro stavební odbor
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši
260 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce
úroky z úvěrů o celkovou částku 260 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy,
sk. č. 04 o částku 260 tis. Kč na nákup referentského automobilu pro stavební
odbor MmÚ

374/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb a finančního odboru
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření OŠKSS a FO ve výši 140 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vzniklých přebytkem
hospodaření docíleným v roce 2013 ve výši 140 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory
školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 140 tis. Kč v položce
ostatní činnosti na zajištění akce „Slavnostní otevření Skateparku“

375/14
Smlouva o provedení forenzního auditu
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s uzavřením smlouvy o provedení forenzního auditu se společností ZAK Legal,
advokáti, s.r.o.
B) u k l á d á
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD.
a) uzavřít smlouvu dle bodu A)

376/14
Komise mládeže a sportu
Rada města po projednání
A) o d v o l á v á
1. p. Radima Bzuru, nar. xxxxxxxxxx
a) z funkce člena komise mládeže a sportu
B) d ě k u j e
1. panu Radimovi Bzurovi za jeho práci
C) j m e n u j e
1. p. Martina Berana, nar. xxxxxxxxx
a) do funkce člena komise mládeže a sportu

Pavel Boček
náměstek primátora

Ing. Vít Mandík
primátor města

