
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

14. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 11. 7. 2018 

Usnesení č. 426/18 - 442/18 

================================================================== 

426/18 

Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 1. 9. 2018 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě horního areálu Letního 

kina v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Fírfest“ 

B )  n eud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) ve dnech dne 1. 7. 2018 až 30. 10. 2018 vždy v době od 10,00 do 21,00 hodin 

v lokalitě Městských sadů v Ústí nad Labem, za účelem konání akce 

„Osvěžovna v Městských sadech“ 

 

427/18 

Souhlas s umístěním sídla společnosti PADOK Sampi, s. r. o. 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. umístění sídla společnosti PADOK Sampi, s. r. o., IČ 066 38 074 v budově 

Zimního stadionu na adrese Masarykova 974/232 v Ústí nad Labem 

 

428/18 

Zmocnění vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  zmo cňu j e  

1. vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

a) k podepisování vyrozumění o neschválení dotací projednaných Radou města 

Ústí nad Labem, případně Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 



429/18 

Projekt FORGET HERITAGE – realizace projektu 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informace o aktuálním vývoji v realizaci projektu FORGET HERITAGE 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu ukončení realizace projektu FORGET HERITAGE na 30. 11. 2019, 

změnu pilotní akce pro statutární město Ústí nad Labem a přesun finančních 

prostředků v rozpočtu partnera PP1, PP5 a PP10 

 

 

430/18 

Změna v projektech „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“ 

a „Schichtova epopej“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. spolufinancování projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“ ve výši 

min. 52 % s přepokládanými celkovými náklady projektu 82 tis. Kč 

2. spolufinancování projektu “Schichtova epopej“ ve výši min. 69,79 % 

s předpokládanými celkovými náklady projektu 106 tis. Kč 

B) uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR 

a) podat žádost o změnu k projektu Kalendárium města Ústí nad Labem (1918) na 

Ministerstvo kultury ČR 

T: 31. 8. 2018 

b) podat žádost o změnu k projektu „Schichtova epopej“ 

T: 31. 8. 2018 

 

 

431/18 

Dodatek nájemní smlouvy se společností RENGL, s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o nájmu pozemkových částí ze dne 19. 4. 2004 

se společností RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec IČ 25420160 

po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu na 72 ks pozemkových 

částí (viz příloha) za těchto podmínek: 

a) částka za pozemkovou část ve výši 2.200,- Kč/rok bez DPH 

b) nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou bez uvedení důvodů 12 měsíců 

c) nájemce se zavazuje do dvou let opravit, příp. vyměnit plakátovací plochy 

odkoupené od Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace 



432/18 

Rozpočtové opatření ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 999 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

4 999 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - 

oddělení evidence majetku o částku 1 250 tis. Kč na akci Soubor dětských 

herních prvků na Větruši, sk. 03 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku 500 tis. Kč na akci Soubor dětských herních 

prvků v Předlicích, sk. 03 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –

oddělení evidence majetku o částku 250 tis. Kč na akci Odklonění věže šikmého 

kostela – informační cedule, sk. 03 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 2 999 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

 

 

433/18 

Rozpočtové opatření ODM a OHS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru hospodářské správy 

ve výši 349 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy komunikací o částku 349 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 349 tis. Kč na akci Obnova vozového parku, sk 04 

 

 

 

434/18 

Ukončení nájemní smlouvy SML1021328 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ukončení nájemní smlouvy SML1021328 na pronájem budovy bez čp/če postavené 

na pozemku p. č. 423 uzavřené se společností T-CLUB, s. r. o., IČ 250 30 141, 

formou výpovědi dle čl. III. odst. 3.2. předmětné smlouvy 



435/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ - poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

125 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

125 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvkové organizaci, ve výši 25 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

příspěvkové organizaci, ve výši 100 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 300 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Pečovatelské službě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, 

ve výši 300 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

870 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

870 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši  

870 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

 

436/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ - zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

85 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 85 tis. Kč v položce 

Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 40 tis. Kč na realizaci 

projektu „110 let od Lumpeparku k zoo“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 45 tis. Kč na realizaci projektu „51. Střekovská kamera 2018“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

29,74 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 29,74 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 29,74 tis. Kč v rámci projektu “Na stopě klimatu“ – česko-

německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově 

a vzdělávání dětí a mládeže 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

2 259,74 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT 

v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 259,74 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 2 259,74 tis. Kč z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. – dofinancování 

takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV., příspěvkové organizaci 

ve výši 348,56 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci 

ve výši 721,86 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 303/14, příspěvkové organizaci 

ve výši 89,44 tis. Kč ¨ 

- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové 

organizaci ve výši 545,26 tis. Kč  

- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci 

ve výši 554,62 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 



437/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

495,18 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 03 o částku 

495,18 tis. Kč z akce Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 495,18 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení výměny podlahové krytiny 

na střídačkách u ledové plochy na Zimním stadionu 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 050 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

2 050 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – v položce Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle 

nařízení obce ve výši 1 750 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve 

výši 300 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

provozní výdaje související se statickým zajištěním saunového provozu 

Městských lázní 

 

 

438/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční části a neinvestiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

5 000 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků  

ve výši 5 000 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 5 000 tis. Kč v položce Oprava a údržba (na akci  

„DS Krásné Březno – výměna části oken“) 

 



439/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku 

příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

1 934 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků  

ve výši 1 934 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04, 

ve výši 734 tis. Kč  Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na akci „Městské služby – pořízení automobilu Avie“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04, 

ve výši 300 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové 

organizaci na akci „ZŠ Mírová – pořízení 2 ks pečících pánví“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04, 

ve výši 100 tis. Kč Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 

230/2, příspěvkové organizaci na akci „FZŠ České mládeže – pořízení 1 ks 

třítroubové pece“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04, 

ve výši 200 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, 

příspěvkové organizaci na akci „ZŠ Pod Vodojemem – pořízení 

2 ks třítroubové pece“ 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04, 

ve výši 500 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na akci „ZOO ÚL – vybudování zimní expozice pro vydru malou“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04, 

ve výši 100 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na akci „ZOO ÚL – vybudování voliéry pro andulky“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



440/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ a ODM v neinvestiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a odboru dopravy 

a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM v položce oddělení 

evidence majetku o částku 1 000 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz  

ve výši 600 tis. Kč Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, příspěvkové organizaci na pokrytí mzdových 

nákladů v souvislosti s převodem Sektorového centra do správy příspěvkové 

organizace  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz  

ve výši 400 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na pokrytí provozních nákladů v souvislosti s převodem Sektorového centra  

 

 

441/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční části a neinvestiční části 

výdajového rozpočtu - DS Velké Březno 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

2 900 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

1 900,00 tis. Kč v položce Oprava a údržba  

b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků  

ve výši 1 000 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické sk. 03 ve výši 2 900,00 tis. Kč na akci“ DS Velké Březno – částečná 

rekonstrukce plynové kotelny vč. PD“  

 

 

 

 

 



442/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového 

rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

3 172 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků  

ve výši 3 172 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické sk. 03 ve výši 85 tis. Kč na akci“ DS Velké Březno – pořízení 

automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 1 290 tis. Kč v položce Oprava a údržba na akci „Městské 

služby – oprava havarijního stavu podlahy a oprava veřejných záchodků“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické sk. 03 ve výši 1 617 tis. Kč na akci “Městské služby – pořízení 

chladících a mrazících boxů do Starého krematoria“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické sk. 03 ve výši 180 tis. Kč na akci“ Kulturní středisko – pořízení 2 ks 

mříží a 16 ks uzamykatelných krytů na rozvaděče v Letním kině“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MUDr. Jiří Madar               Ing. Věra Nechybová  

             náměstek primátorky       primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


