
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

15. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 10. 6. 2015 

Usnesení č. 469/15 -  540/15 

 

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

 

469/15 

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 

 

 

470/15 

Poskytnutí dotace Spolku Činoherák Ústí 

   
Rada města po projednání 

 

A )  s o u h l a s í 

1. s poskytnutím dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2015 odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb, určených na Činohru Ústí nad Labem, spolku 

Činoherák Ústí,  IČ  028 16 091,  v   celkové   výši  6 625 tis. Kč a následným 

uzavřením smlouvy na „zajištění divadelní činnosti ve druhém pololetí roku 2015“ 

B )  uk lád á  

1. Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města za 

předpokladu, že bude do obchodního rejstříku provedena aktualizace údajů 

spolku Činoherák, zejména aktualizované stanovy spolku 

                                                                                                         T: 24. 6. 2015 

 

471/15           

Činoherák Ústí, spolek  - dozorčí rada 
   
Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zvolení Michaela Karase (nar. xxxxxxxxxx) do dozorčí rady spolku Činoherák Ústí 

za Statutární město Ústí nad Labem 



472/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  – „Plavecký areál 

Klíše“  – dodatečné práce 
 
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje města ve výši 15 000,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 05 o částku 

15 000,00 tis. Kč u investiční rezervy na dotované investiční akce 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05, o 

částku 15 000,00 tis. Kč na akci „Plavecký areál Klíše – vlastní zdroje“  

B) u k l á d á 

1. Bc. Martinu Matovi, MBA  náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města  

                                                                                        T: 24. 6. 2015   

 

473/15 

Smlouva o poskytnutí dotace - Plavecký areál Klíše      
 

Rada města po projednání 

 

A) r e v o k u j e 

1. usnesení Rady města č. 386/15 ze dne 29. 4. 2015 

B) s c h v a l u j e 

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Plavecký areál Klíše 

(reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/75.01191) 

 

 

474/15 

Organizační změny    
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. bod A) 2. a-d  usnesení rady města č. 2/14a ze dne 25.11.2014   

B )  s ch va lu j e   

1. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností od 1.10.2015 takto: 

a) zřízení oddělení městských organizací s ekonomickým úsekem na odboru 

dopravy a majetku  

b) změnu názvu odboru dopravy a majetku na odbor dopravy, majetku a 

městských organizací  

c) převod agendy provozně technického oddělení a převod 11 tabulkových míst z 

odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb na odbor dopravy, majetku a 

městských organizací  



d) zrušení odd. ekonomiky městských organizací na finančním odboru  

e) převod agendy ekonomiky městských organizací a 2 tabulkových míst 

z finančního odboru na odbor dopravy, majetku a městských organizací 

f) zrušení odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb o celkovém počtu 

29 zaměstnanců 

g) zřízení odboru školství a sociálních služeb o celkovém počtu 10 tabulkových 

míst  s dvěma odděleními: odd. školství a odd. nestátních sociálních služeb  

h) převod agendy školství a nestátních sociálních služeb vč. 8 tabulkových míst ze 

zrušeného odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb do nově 

vytvořeného odboru školství a sociálních služeb 

i) zřízení odboru kultury, sportu a cestovního ruchu o celkovém počtu 13 

tabulkových míst se dvěma odděleními: odd. kultury a sportu a odd. cestovního 

ruchu 

j) převod agendy kultury, sportu a cestovního ruchu vč. 10 tabulkových míst ze 

zrušeného odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb do nově 

vytvořeného odboru kultury, sportu a cestovního ruchu 

k) zřízení odboru strategického rozvoje o celkovém počtu 17 tabulkových míst se 

třemi odděleními: odd. projektů a dotací, odd. koncepcí a odd. proinvestorské 

politiky 

l) převod agendy odd. strategického rozvoje a agendy hl. architekta vč. 11 

tabulkových míst z odboru rozvoje města do nově zřízeného odboru 

strategického rozvoje 

m) převod agendy Zdravého města a MA21 a 1 tabulkového místa ze zrušeného 

odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb na odbor strategického 

rozvoje 

n) změnu názvu odboru rozvoje města na odbor investic a územního plánování 

o) změnu statusu úseku GIS na odboru investic a územního plánování na status 

oddělení GIS 

p) převod agendy památkové péče ze zrušeného odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb vč. 1 tabulkového místa na odbor investic a územního 

plánování  

q) zřízení právního odboru o celkovém počtu 23 tabulkových míst s odd. právním, 

odd. veřejných zakázek a odd. správy pohledávek, které se ještě člení na 2 

úseky: úsek vymáhání z pokut a úsek vymáhání poplatku za komunální odpad 

r) zrušení právně ekonomického oddělení v kanceláři tajemníka a převod právní 

agendy vč. vymáhání pohledávek a 8 tabulkových míst z kanceláře tajemníka 

do nově zřízeného právního odboru 

s) zrušení ekonomického úseku na odd. přestupků v dopravě v odboru kontroly 

t) převod agendy vymáhání pokut z přestupků a 4 tabulkových míst z odboru 

kontroly do nově zřízeného právního odboru 

u) převod agendy vymáhání poplatku za komunální odpad z inkasního odd. 

finančního odboru vč. 3 tabulkových míst na nově zřízený právní odbor 

v) zřízení odboru informačních technologií 

2. změnu přílohy č. 1, 2 a 6 organizačního řádu v předloženém znění  

3. počty zaměstnanců v jednotlivých odborech k datu 1.10.2015 jsou dány přílohou č. 

2 organizačního řádu 

4. celkový počet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu  města Ústí n.L. se 

k 1.10.2015 zvyšuje na 393 

5. změnu znění bodu 11.5.1. článku 11 Náměstci primátora organizačního řádu dle 

přílohy č. 3 důvodové zprávy 



C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve 

smyslu bodu A) 

T: 31.7.2015 

 

475/15 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. – stabilizace hospodaření       

 
Rada města po projednání 

 

A) d o p o r u č u j e 

1. poskytnutí půjčky ve výši 3 miliony Kč jako zálohy na navýšení základního 

kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055 případně 

příplatku mimo základní kapitál 

2. odkup  21,78 %   podílů    společnosti    Fotbalový   klub  Ústí  nad  Labem, a.s., 

IČ: 27274055 od FK Teplice a.s. 

B) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 24. 6. 2015 

 

 

476/15 

Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 

2014 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrky za účetní období roku 2014 sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2014 příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu o 

schválení účetních závěrek viz příloha usnesení č. 1 

2. výsledky hospodaření vykázaných příspěvkovými organizacemi v gesci finančního 

odboru k 31. 12. 2014, včetně jejich rozdělení do fondů dle přílohy usnesení č. 2  

3. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu u příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Bukov ve výši 1 130 tis. Kč  

4. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím v gesci finančního 

odboru (4 p. o.) účelově určených, ale v roce 2014 nedočerpaných v celkové výši 

4 591,57 tis. Kč ve fondech investic p. o. takto: 

a) Fakultní základní škola     1 520,00 tis. Kč 

b) Základní škola Pod Vodojemem       324,64 tis. Kč 

c) Základní škola a Mateřská škola Jitřní              2 725,00 tis. Kč 

d) Mateřská škola Stříbrníky                     21,93 tis. Kč 

5. dle § 28, odstavce 6, písmena b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací v gesci 

finančního odboru do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 3, 14 tis. Kč takto: 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm/zm/rm_15-15_476-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm/zm/rm_15-15_476-15.pdf


Základní škola Stříbrnická 2,37 tis. Kč 

Základní škola Neštěmická 0,77 tis. Kč 

 

 

477/15 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Střekov 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Střekov v celkové výši 2 330 tis. Kč takto:   

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 - 

investiční rezerva o částku 2 000 tis. Kč  

b) snížení  neinvestiční  části  výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

330 tis. Kč v položce finanční rezerva   

c) poskytnutí účelové investiční dotace pro MO Střekov ve výši 2 000 tis. Kč, sk. 

č. 03 na akci „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“ (odkoupení objektu a 

souvisejících pozemků p.č. 334 a p.č.335/1, oba v k.ú. Střekov) 

d) poskytnutí neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 330 tis. Kč v položce 

dotace pro MO na provoz (úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení 

objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“) 

 

 

478/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče     

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 52 tis. Kč – pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 52 tis. Kč v položce účelové 

prostředky Úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 52 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 476 tis. Kč – pokrytí nákladů 

na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 

jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:  



a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 476 tis. Kč v položce účelové 

prostředky Úřadu práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 476 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 208,23 tis. Kč takto:   

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

účtu OSPOD-PĚST.PÉČE – tř. 8 financování, ve výši 3 208,23 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 208,23 tis. Kč 

v položce pěstounská péče  

4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy ve výši 696 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění 

dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 696 tis. Kč v položce 

pěstounská péče   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 482 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 163 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 8 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 43 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

479/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy          

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 19 000 tis. Kč na financování 

výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto:      

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19 000 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 866 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 334 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 693 tis. Kč 

v položce provozní výdaje, na úhradu provozních a věcných nákladů 



souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

g) zvýšení  neinvestiční   části   výdajového   rozpočtu   odboru   SV o částku 

8 957 tis. Kč v položce účelové prostředky   

 

 

480/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba 

komunikací 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 400 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 2 400 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (pronájmy komunikací a věcná 

břemena) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 2 400 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

B) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 111,73 tis. Kč  takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 111,73 tis. Kč v položce údržba a opravy komunikací 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu dopravy a majetku o celkovou 

částku 111,73 tis. Kč v položce náklady spojené s povodněmi 2013 

 

 

481/15   

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb a odboru rozvoje města 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb a odboru rozvoje města ve výši 319,40 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 319,40 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb o celkovou částku 110 tis. Kč v položce oblast sportu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb o celkovou částku 178 tis. Kč v položce oddělení cestovního 

ruchu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

strategického rozvoje o celkovou částku 31,40 tis. Kč v položce provozní 

výdaje 

 



482/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – čištění 

komunikací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 909,19 tis. Kč  takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 3 909,19 tis. Kč v položce zimní údržba chodníků a vozovek 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu dopravy a majetku o celkovou 

částku 3 909,19 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek 

 

483/15  

RO ODM  – výkup pozemku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a 

evidence majetku ve výši 16,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 16,00 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,  skup. 

03, o částku 16,00 tis. Kč na akci „Nákup pozemků“  

 

 

484/15        

Záměr prodloužení nájemní smlouvy – uplatnění opce se 

společností EDS a. s.  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere    n a    v ědo mí  

1. využití opčního práva k Nájemní smlouvě ze dne 16. 6. 2010 o pronájmu částí 

pozemků p. č. 2581/1 o výměře 1000 m
2
 z celkové výměry 1680 m

2
 a p. č. 2593 o 

výměře 860 m
2
 z celkové výměry 1005 m

2
, oba v k. ú. Ústí nad Labem se 

společností Energetické a dopravní stavby, a. s., Osvoboz. pol. vězňů 379, 272 01 

Kladno, IČ 47676370 

B) k o n s t a t u j  e 

1. nevýhodnost smlouvy pro Statutární město Ústí nad Labem 

C) uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) zahájit jednání se společností Energetické a dopravní stavby, a. s., Osvoboz. 

pol. vězňů 379, 272 01 Kladno, IČ 47676370 o úpravě výše nájemného 



485/15 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 15052 

   
Rada města po projednání 

 
A) n es ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 15052 se 

společností Vodafone Czech Republic a. s., ve kterém bude sníženo nájemné 

z původní částky 50.000,- Kč/rok na částku 35.000,- Kč/rok 

 

 

486/15     

Povolení stavby na pozemcích p. č. 442 a p. č. 443/2 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ouh l as í  

1. s povolením stavby (komunikace) na pozemcích p. č. 442 a 443/2 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 

487/15 

Pronájem části pozemku v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pronájmem části pozemku p. č. 366/1 o výměře 295 m
2
 z celkové výměry 5019 m

2
 

v k. ú. Skorotice  u   Ústí  nad  Labem   panu   Petru   Staňkovi,   xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx za těchto podmínek:  

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok, tj. 4.425,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětného pozemku – zahrada bez oplocení 

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

 

 

488/15  

Záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. Střekov 

  
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. schválit záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2529/1 o výměře cca 1 m
2
 z celkové 

výměry 2853 m
2
 v k. ú. Střekov pro společnost Prague International Marathon, 



spol. s r. o., Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ 60673738 za těchto 

podmínek: 

a) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

b) využití předmětné části pozemku – umístění informační tabule 

c) provedení informační tabule bude schváleno hlavním architektem města 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Prague International Marathon, spol. 

s r. o., Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ 60673738 po uplynutí lhůty na 

zveřejnění 

 

 

489/15     

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 
A) n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 811/3 o výměře cca 70 m
2
 z celkové výměry 

8347 m
2
 v k. ú. Bukov  

 

490/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „TS Garáže - UL" 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2493/34 a pozemku p. č. 2493/35 v k. ú. 

Ústí nad Labem, v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího 

v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního energetického vedení N a 

VN na dobu neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 za 

jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle sazebníku náhrad za zřízení 

věcného břemene schváleného Majetkovou komisí Rady města na základě 

geometrického plánu s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného 

břemene  

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností  

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

491/15 

Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k.ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. č. 247 v k. ú. Habrovice, 

v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího v právu chůze a jízdy 



na dobu neurčitou ve prospěch pozemků p. č. 890/33, p. č. 890/34 a p. č. 890/28 v  

k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu, která bude činit  

10.000,- Kč včetně DPH v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku § 16b odst. 5, dle skutečného zaměření s tím, že veškeré náklady uhradí 

oprávněný z věcného břemene  

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s Mgr. Monikou 

Lexovou a Ing. Miloslavem Lexou, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

492/15 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ČR - ÚZSVM 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí těchto nemovitostí v k. ú. Vaňov 

a) pozemek p. č. 96/4 o výměře 695 m
2
, trvalý travní porost 

b) pozemek p. č. 96/5 o výměře 376 m
2
, trvalý travní porost 

c) pozemek p. č. 97 o výměře 28 m
2
, trvalý travní porost 

d) pozemek p. č. 102 o výměře 262 m
2
, ostatní plocha - neplodná půda 

e) pozemek p. č. 127/2 o výměře 135 m
2
, zahrada 

f) pozemek p. č. 138 o výměře 120 m
2
, trvalý travní porost 

g) pozemek p. č. 923/16 o výměře 163 m
2
, lesní pozemek 

od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, do 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem formou bezúplatného převodu 

 
 

 

493/15 

Dodatek č. 1/2015 – aktualizace přílohy č. 1 nájemní smlouvy - 

THMÚ 
 

Rada města po projednání 
 

A) s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1/2015 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení v 

majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších dodatků se 

společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 49101684, 

kterým se aktualizuje příloha č. 1 „Soupis provozních objektů a zařízení, 

výměníkových stanic a plynových kotelen“ Dodatku č. 4/2005 ze dne 19. 12. 2005 

dle skutečného stavu včetně výše nájemného 

 

 

 

 



494/15 

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na správu Městského stadionu 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o obstarání správy a údržby „Městského 

stadionu“ a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 12. 2013 ve znění 

pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014 s Městskými službami Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace, IČ 71238301, kterým se mění výše mandátní odměny, a to 

takto: 

a) v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 – měsíční odměna ve výši 182.826,- Kč 

bez DPH 

b) v období od 1. 1. 2016 – měsíční odměna ve výši 149.746,- Kč bez DPH 
 

 

495/15 

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření   Smlouvy   o   poskytnutí   investiční   dotace   z   Fondu   Ústeckého kraje 

č. 15/SML1470 s poskytovatelem Ústeckým krajem, IČ 70892156, kterým se 

poskytuje příjemci Statutárnímu městu Ústí nad Labem dotace ve výši 350 000 Kč 

za účelem realizace akce „Odkup hasičské zbrojnice v k. ú. Střekov od ČD a.s.“ 

 

496/15  

Metropolnet a.s. – orgány společnosti 

 
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s. 

 

A) o dv o lá vá  v  souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. z funkce 

člena Dozorčí rady společnosti ke dni 30. 6. 2015 

1. Vladislava Kůtku, nar. xxxxxxxxxx 

2. Jana Krause, nar. xxxxxxxxxx 

3. Miroslava Krále, nar. xxxxxxxxxx 

4. Jindřicha Hyhlana, nar. xxxxxxxxxx  

B) j men u je  v  souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. 

1. Mgr. Ing. Ladislava Báču, nar xxxxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. ke dni 1. 7. 2015 

2. Ing. Martina Koláře, nar. xxxxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. ke dni 1. 7. 2015 



3. Ing. Petra Turka, nar. xxxxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. ke dni 1. 7. 2015 

 

497/15 

Zastoupení města v orgánech společnosti AVE Ústí nad Labem 

s.r.o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 168/15 ze dne 4.2.2015 v bodě A) 2. písm. 

a) 

B )  s ouh l as í   

1 .  s revokací usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 37/15 ze dne 2.3.2015 

v bodě A) 6. písm. a) 

2. s navržením zástupce města do dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem 

s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a )  Mgr. Jiří Železný, nar. xxxxxxxxxx 

3. s navržením odvolání zástupce města z funkce jednatele společnosti AVE Ústí nad 

Labem s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Bc. Marcel Běhounek, nar. xxxxxxxxxx 

4. s navržením zástupce města do funkce jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem 

s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Pavel Štěpař, nar. xxxxxxxxxx 

C) uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 24. 6. 2015 

 

498/15  

Podepisování nájemních smluv BD Bukov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ud ěl u j e  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

1. Ing. Petru Hlávkovi, vedoucímu evidenčního úseku oddělení správy, údržby a 

evidence majetku odboru dopravy a majetku 

a) zmocnění k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem ve věci uzavírání 

nájemních smluv ve vztahu k vlastnickému podílu města na nemovitostech č.p. 

808, 809 a 810 v k.ú. Bukov  

 



499/15 

Projekt „Dálniční přivaděč Žižkova/Pekařská – Podmokelská“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku 

a) zadáním studie formou přistoupení Statutárního města Ústí nad Labem do 

projektu financovaného Ústeckým krajem a Městem Děčín 

2. Ing. Josefa Zikmunda, primátora Statutárního města Ústí nad Labem  

a) bezodkladným zahájením jednání na Ředitelství silnic a dálnic ČR a na 

Ministerstvu dopravy ČR za účelem provedení studií proveditelnosti a 

realizačních projektů 

 

500/15 

RO ODM – investiční dotace pro městské obvody 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 600,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční rezervy výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 – 

investiční rezerva o částku 600,00 tis. Kč  

b) poskytnutí účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 600,00 tis. Kč, 

sk. 03 – na nákup zahradních traktorů a techniky pro údržbu zeleně, takto:  

- MO – město                       150.000,- Kč 

- MO – Severní Terasa         150.000,- Kč 

- MO – Neštěmice                150.000,- Kč 

- MO – Střekov                     150.000,- Kč 

 

 

 

501/15 

Komunální služby      

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunální služby pro Ústí nad 

Labem“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, za podmínky schválení odůvodnění veřejné 

zakázky v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 

B) j m e n u j e 

1. komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na 

poskytovatele veřejné zakázky „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 



členové     náhradníci 

a) Martin Hausenblas, MBA  a) Mgr. David Daduč 

b) Bc. Martin Mata, MBA  b) Yveta Tomková 

c) Ing. Simona Heymerová  c) Ing. Miroslav Pihera 

d) Pavel Novák    d) Roman Vlček 

e) Mgr. Miloš Studenovský  e) Mgr. Lucie Kinter Radičová 

f) Ing. Dalibor Dařílek   f) Bc. Iva Fidlerová 

C) p o v ě ř u j e 

1. Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku 

a) k úkonům vedoucím k vyloučení uchazeče v případě nesplnění zadávacích 

podmínek dle doporučení komise a vyřešení námitek uchazečů 

2. Ing. Simonu Heymerovou, vedoucí odboru životního prostředí 

a) k úkonům vedoucím k vyloučení uchazeče v případě nesplnění zadávacích 

podmínek dle doporučení komise a vyřešení námitek uchazečů v případě 

nepřítomnosti Ing. Dalibora Dařílka 

D) s o u h l a s í 

1. s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 

dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovení § 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o 

podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky 

E) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města  

T: 24. 6. 2015 

 

 

 

502/15 

„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí 

nad Labem“ – uzavření smlouvy budoucí o náhradě za omezení 

užívání nemovitosti 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy budoucí o náhradě za omezení užívání nemovitosti č. 13014501 

s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, s tím, že 

konečná smlouva bude uzavřena do třech měsíců od nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu stavby 

2. finanční náhradu ve výši 1 106 534,00 Kč bez DPH za omezení užívání komunikace 

I. třídy č. 30, která leží na pozemku p.č. 4181/1 k.ú. Ústí nad Labem, kde bude 

uložena gravitační a tlaková kanalizace  

 

 

 



503/15 

„Inteligentní zastávky“ – schválení výsledku výběrového řízení na 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Inteligentní zastávky“ takto: 

                 1. Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany u Brna 

                 2. ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 

                 3. AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10 

B) s c h v a l u j e 

1. přidělení veřejné zakázky na akci „Inteligentní zastávky“ uchazeči, který se        

umístil na prvém místě v pořadí (nejvyšší počet získaných bodů) t.j. Ing. Ivo       

Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany u Brna, IČ:42588022 s nabídkovou 

cenou 4 706 267,47 Kč včetně DPH  

 

 

 

504/15 

„Plavecký areál Klíše – dodatečné stavební práce 2“ – schválení 

dodatku č. 2 ke SoD 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

 

 

 

505/15     

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 2 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ 

 

 

 



506/15     

„Úspora energií v MŠ Vojanova“ – schválení výsledku výběrového 

řízení na zhotovitele stavby 
 

Rada města po projednání 

 

A )  v y l u č u j e 

1. uchazeče o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na akci „Úspora energií v MŠ   

Vojanova“: 

a) North stav a.s.,Ústí nad Labem 

b) 1.Pražská stavební s.r.o., Praha 

c) BUILDING-LT s.r.o., Litoměřice 

d) INSKY spol. s.r.o., Ústí nad Labem 

e) Studio Jelínek s.r.o., Ústí and Labem 

f) PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o., Teplice             

   B )  b ere  n a  v ědomí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na akci „Úspora 

energií v MŠ Vojanova“ takto: 

1. SIM STAVBY spol. s r.o., Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 

2. METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, Most 

3. HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, Teplice 

4. SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, Praha 8 

5. ELA LITVÍNOV, spol. s r.o., Hornická 337, Litvínov 

6. ELTE, s.r.o., Za Válcovnou 465/49, Ústí nad Labem 

7. NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, Klášterec nad Ohří 

C)  s c h v a l u j e 

            1.  přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby na akci „Úspora energií v MŠ 

Vojanova“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí t.j. SIM STAVBY 

spol. s r.o., Šaldova 218/3, Ústí nad Labem, IČ:25460625 s nabídkovou cenou 

6 045 967,17 Kč včetně DPH  

  

 

507/15 

Collegium Bohemicum o.p.s. - dodatek č. 1 k zakládací smlouvě a 

změna obsazení dozorčí a správní rady společnosti  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s návrhem dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti 

Collegium Bohemicum  

B )  o dv o lá vá  

1. Ing. Josefa Zikmunda (nar. xxxxxxxxxx)  

a) z funkce člena správní rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., a to ke 

dni 14. 6. 2015 

2. PaedDr. Jana Eichlera (nar. xxxxxxxxxx) 

a) z funkce člena dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., a to ke 

dni 14. 6. 2015 



C )   j men u je  

1. Martina Hausenblase, MBA (nar. xxxxxxxxxx) 

a) členem správní rady společnosti  Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

15. 6.  2015 

2. Tomáše Wiesnera (nar. xxxxxxxxxx) 

a) členem dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

15. 6. 2015 

3. Vlastimíra Muchu (nar. xxxxxxxxxx) 

a) členem dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

15. 6. 2015 

D) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 24. 6. 2015 

 

 

508/15  

Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace – Klub seniorů 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   s účinností od 1. 1. 2016 

1. se zněním dodatku č. 5 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace ze dne 22. 12. 2006, kterým se rozšiřuje  

a) hlavní předmět činnost organizace o sociální služby: 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

- sociální poradenství 

b) doplňková činnost organizace o předmět činnosti: 

- silniční motorová doprava (osobní doprava provozovaná vozidly určenými 

pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) 

B )  uk l ádá  

1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora  

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

 

T: 24. 6. 2015 

 

509/15 

Městská akce „Malý Hamburk“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. s konáním Městské akce „Malý Hamburk“ 

 



510/15   

Týdny pro duševní zdraví v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 130 000,- Kč na kulturně humanitární akci „Týdny pro 

duševní zdraví v roce 2015“ organizátorovi akce Fokus Labe, IČ: 44226586, sídlem 

Pražská 166/47, Ústí nad Labem a  s následným uzavřením smlouvy 

B )  uk lád á  

1 .  Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dotace dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem 

                                                                                             T: 24. 6. 2015 
 

511/15       

Jmenování ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 9.6.2015 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Mgr. Marcelu Šrejberovou 

a) do funkce ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvkové organizace od 1.7.2015  

C )  s t ano v í    

1. Mgr. Marcele Šrejberové, ředitelce Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1.7.2015 (platový výměr č. 39/2015) 

 

 

512/15       

Stanovení platů a odměn ředitelů škol dle § 224 ZP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e   

1. Mgr. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1.8.2015 (platový výměr č. 40/2015) 

2. Mgr. Michalu Ševcovicovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 



3031/4, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1.8.2015 (platový výměr č. 41/2015) 

B )  s ch va lu j e   

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění, odměnu k ocenění pracovních zásluh při prvním 

skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod 

a) Dagmar Brabcové, ředitelce Mateřské školy Neštěmice,Ústí nad Labem, Mlýnská 

385, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/3/2015 

2. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku 

a) Mgr. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/4/2015 

 

 

513/15 

Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 

příspěvkových organizací v gesci OŠKSS 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrky za účetní období 2014 sestavené k  rozvahovému dni 31.12.2014  

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

a  Městských  služeb  Ústí nad  Labem,  příspěvkové  organizace dle Protokolu  

o schválení účetních závěrek viz příloha č. 1 usnesení  

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací uvedených v bodě A) 1. tohoto 

usnesení k 31.12.2014 včetně jejich rozdělení do fondů viz příloha č. 2 usnesení 

3. ponechání finančních prostředků p.o. Městské služby Ústí nad Labem účelově 

určených, ale v roce 2014 nedočerpaných ve výši 11 576 289,98 Kč ve fondu 

investic v roce 2015 

 

514/15 

Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení),    v    platném  znění,  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) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 5/2015) 

b) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 6/2015) 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm/zm/rm_15-15_513-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm/zm/rm_15-15_513-15.pdf


c) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 7/2015) 

d) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 8/2015) 

e) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 

nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 9/2015) 

f) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 10/2015) 

g) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 11/2015) 

h) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 12/2015) 

i) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 13/2015) 

j) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 14/2015) 

k) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 15/2015) 

l) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 16/2015) 

m) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 17/2015) 

n) Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 18/2015) 

o) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 19/2015) 

p) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 20/2015) 

q) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 21/2015) 

r) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 22/2015) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 23/2015) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 24/2015) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 25/2015) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 26/2015) 

w) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 27/2015) 

x) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 28/2015) 

y) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 29/2015) 

z) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 30/2015) 

aa) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 



Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 31/2014) 

bb) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 32/2015) 

cc) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 33/2015) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 34/2015) 

ee) Dagmar Brabcová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 35/2015) 

ff) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 

786/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 36/2015) 

gg) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 37/2015) 

hh) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 38/2015) 

ii) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 39/2015) 

jj) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 40/2015) 

kk) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 41/2015) 

ll) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 42/2015) 

mm) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 43/2015) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 44/2015) 

oo) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 45/2015) 

pp) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 46/2015) 

qq) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 47/2015) 

rr) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 48/2015) 

ss) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 49/2015) 

tt) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 50/2015) 

uu) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 51/2015) 

vv) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 52/2015) 

ww) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 53/2015) 

xx) Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 54/2015) 

yy) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 55/2015) 

zz) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 



s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 56/2015) 

aaa) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 57/2015) 

bbb) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 58/2015) 

ccc) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 59/2015) 

ddd) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 60/2015) 

eee) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. 61/2015) 

fff) Jaroslav Haidler, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. 62/2015) 

ggg) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 63/2015) 

hhh) Marta Burdová, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 64/2015) 

B )   po v ěřuj e   

1. vedoucí odboru ŠKSS  

a) k podpisu rozhodnutí o odměnách uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení 

 

 

515/15 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury a rozpočtové opatření OŠKSS 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové  opatření  odboru  školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

123 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 123 tis. Kč v položce Kulturní informativní brožura 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

o částku 123 tis. Kč v položce Grantové projekty 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Pravá Česká veselice“ ve výši 10 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu a sociálních  

služeb určených na „grantové projekty“ a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

a) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „vydáním Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 25 tis. Kč 

b) Kleja (IČ 1181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s „Podporou 

tanečního souboru Romano suno“ ve výši 15 tis. Kč 



c) „Klub ochotníků a přátel loutkového divadla“ (IČ 68974558), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Loutkové divadlo v Ústí nad Labem“  

ve výši 10 tis. Kč 

d) Muška Ladislav (RČ xxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s „vydáním rozsáhlého románu DIVOTVORCE“ ve výši 20 tis. Kč 

e) Občanské sdružení 400/27 (IČ 26516195), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „aktualizací webu www.usti-ausig.net“ ve výši 4 tis. Kč 

f) Taťána Kindl Nováková (RČ xxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „vydáním knížky poezie“ ve výši 5 tis. Kč 

g) Jiří Umlauf (RČ xxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s „nahrávkou a vydáním nové studiové desky kapely Houpací koně“ ve výši 30 

tis. Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Národní památkový ústav (IČ 75032333), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Za Pohádkou na zámek 2015“ ve výši 10 tis. Kč 

b) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

(IČ 673803), na částečnou úhradu nákladů spojených se „Společenskou akcí  

k uctění obětí holocaustu, 70 let od osvobození koncentračních  

a vyhlazovacích táborů“ ve výši 17 tis. Kč 

B)  souhlasí  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb určených na „grantové projekty“ a následné uzavření smlouvy s 

těmito subjekty takto: 

a) 2H Holinger s.r.o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Mumie - alternativní kultura v roce 2015“ ve výši 75 tis. Kč 

b) Kruh fest, spolek (IČ 3124223), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Kulturní festival Kruh“ ve výši 30 tis. Kč 

c) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Tramvaj T2“ ve výši 30 tis. Kč 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) KULT (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí  

„La Putyka - DOLLS“ ve výši 120 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (IČ 27604942), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Labské léto 2015“ ve výši 25 tis. Kč 

C)  neschvaluje 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům: 

a) SVADNET (IČ 26665522), na „Kácení máje 2015“ ve výši 3,5 tis. Kč 

b) SVADNET (IČ 26665522), na „Pálení čarodějnic 2015“ ve výši 4 tis. Kč 

c) Svaz důchodců České republiky, o. s., městská organizace Ústí nad Labem  

(IČ 00408182), na „Vítání jara“ ve výši 3,8 tis. Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „grantové projekty“ tomuto subjektu: 



a) Centrum podpory zdraví, o.s. (IČ 22608389), na „Cepík, seriál divadelních 

představení pro předškolní děti“ ve výši 49,35 tis. Kč 

D )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „grantové projekty“ těmto subjektům: 

a) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na „vydávání kulturně informační 

brožury Nové Ústecké přehledy“ ve výši 177 tis. Kč 

E )  ruš í  

1. dotační titul Kulturní informativní brožura 

F)  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu C) tohoto usnesení  

G)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

2. Jaroslavu Haidlerovi, členu Rady města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu B) 1., 2. a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem 

T: 24. 6. 2015 

3. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu B) 3. tohoto usnesení Zastupitelstvu města  

Ústí nad Labem 

                                                                                                         T: 24. 6. 2015 

 

516/15              

Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2015 - odbor školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb, kanceláře primátora a změna 

účelu použití finančních prostředků – oblast sportu 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ 

v celkové výši 110.000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto: 

a) Císař Outdoor, z. ú., IČ: 034 43 337, na akci „Císař Spring Challenge“  

ve výši 10.000,- Kč 

b) Hravé Ústí o. s., IČ: 227 48 016, na akci „Pohár města Ústí nad Labem na 

kolečkových saních“ ve výši 20.000,- Kč 

c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

 IČ: 442 26 306 na akci „Ústecký pohár mládeže v boxu – Turnaj OH nadějí“ ve 

výši 40.000,- Kč 

d) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 na akci „Mistrovství České 

republiky – FUTSAL FIFA ŽEN“ ve výši 40.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce volnočasového kalendáře“ 

v celkové výši 61. 000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 



takto: 

a) Jezero Milada, IČ: 750 72 483, na akci „Cyklozávody Jezero Milada 2015“ ve 

výši 36.000,- Kč 

b) Sportovní Klub PRONAKO Hostovice, IČ: 442 26 829, na akci „Hostovická 

čarodějnice, Dětský den, Loučení s létem, Mikulášská besídka“ ve výši 25.000,- 

Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast „Mimořádné akce a události“ v celkové výši 

84.500,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) KARATE KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 227 24 214 – „Sportovní příprava 

mládeže na MS, ME a MČR“ ve výši 15.000,- Kč 

b) „Ústecký Arcus – občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných 

příslušníků a přátel“, IČ: 445 53 374 na „Aktivizační cvičení  

a plavání v bazénu MN Ústí nad Labem“ ve výši 3.500,- Kč 

c) Ústecký adrenalin team, o. s., IČ: 229 09 214 na akci „Uhelný muž“  

ve výši 20.000,- Kč 

d) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky  

Ústí nad Labem, IČ: 445 57 523 na akci „Pohár primátora“ ve výši  

46.000,- Kč 

B) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. změnu účelu použití finančních prostředků v oblasti sportu – Sportovní kalendář 

určených na akce: Mattoni půlmaraton Ústí nad Labem, Česká pojišťovna Mizuno 

RunTour a North Cup 2015 

C) n e s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb těmto subjektům: 

a) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 – mimořádná žádost „Podpora 

talentovaných sportovců v jejich výkonech nad rámec regionu  

a republiky“ ve výši 40.000,- Kč 

b) Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ: 727 42 127 – „Dlouhodobá činnost organizace členská základna do 18 let - 

šeky“ ve výši 11.200,- Kč 

c) Filip Hrdlička, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx – 

„Reprezentace města a kraje“ ve výši 50.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu určených 

na oblast „Mimořádné akce a události“ tomuto subjektu: 

a) Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ: 727 42 127 – „Dlouhodobá činnost organizace, členská základna do 18 let“ 

ve výši 11.200,- Kč 

D) n e s o u h l a s í 

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Ostatní - mimořádné žádosti o 

dotaci“ těmto subjektům: 

a) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067 

na akci „Reprezentace města Ústí nad Labem – extraliga stolního tenisu“ ve výši 

400.000,- Kč 

b) TJ Střekov, o. s., IČ: 005 27 033 – mimořádná žádost o dotaci na provoz a 

údržbu sportovního areálu ve výši 55.000,- Kč 

c) FK Ústí nad Labem – mládež, o. s., IČ: 270 48 128 na akci „Mezinárodní 

fotbalový turnaj Adviso Cup 2015“ ve výši 80.000,- Kč 



2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast „Mimořádné akce a události“ tomuto 

subjektu: 

a) Aeroklub Ústí nad Labem, IČ: 183 81 928 – provoz a údržba letiště  

a provoz a údržba letadel ve výši 840.000,- Kč (70.000,- Kč / měsíc) 

E) z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu C) tohoto usnesení  

F) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD, vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

2. Milanu Krejčímu, členu Rady města pro oblast sportu 

a) předložit návrh dle bodu D) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: 24. 6. 2015 

3. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města  

a) předložit návrh dle bodu D) 2. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: 24. 6. 2015 

 

517/15 

Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb 

z Fondu primátora 

  
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na podporu mimořádných žádostí zaslaných Kanceláři  

primátora a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Svaz důchodců České republiky, městská organizace Ústí n. L., IČ: 00408182, 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností Svazu důchodců ČR v Ústí 

nad Labem ve výši 33.750,- Kč za podmínky navázání spolupráce a komunikace 

se Statutárním městem Ústí n. L. 

b) Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z., IČ: 25488627, 

na odbornou konferenci „14. Perinatologické dny Ústeckého kraje“ ve výši 

10.000,- Kč 

c) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Fakulta zdravotnických studií, 

IČ: 44555601, na mezinárodní vědeckou konferenci „Nové trendy 

ve zdravotnických vědách“ ve výši 9.000,- Kč 

d) BOS. org s. r. o., IČ: 64049876, na výukovou akci „Live surgery 

Cerebrovascular and Skull Base, Transtemporal Approaches and Intensive EC-

IC Bypass Course“ ve výši 25.000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e  
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb těmto subjektům: 
a) Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z., IČ: 25488627 

na „22. Česko – Japonské sympozium“ ve výši 20 000,- Kč 



C) z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí OŠKSS 
a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

D) u k l á d á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD, vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) 1. tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

 

 

518/15          

Pověření komisí rady města ke zpracování metodiky výběru a 

oceňování občanů a institucí  

 
Rada města po projednání 

 
A )  p ov ěřu j e  

1. Školskou komisi, Kulturní komisi, Komisi mládeže a sportu a Sociálně zdravotní   

komisi  rady  města    

a) přípravou návrhu metodiky výběru a oceňování občanů a institucí 

B) ukládá  

1. komisím Rady města Ústí nad Labem, uvedeným v bodě A) 1. tohoto usnesení  

a) předložit návrh metodiky výběru a oceňování občanů a institucí radě města ke 

schválení  

              T:  1. 9.  2015 

 

 

519/15       

Rozpočtové opatření finančního odboru – neinvestiční příspěvek 

na provoz ZŠ Palachova, p.o. a ZŠ Vojnovičova, p.o. 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu finančního odboru  

ve výši 365 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku  

365 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím takto: 

- ZŠ Palachova     ve výši 215 tis. Kč 

- ZŠ Vojnovičova     ve výši 150 tis. Kč 

 

 

 



520/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS v celkové výši 230,32 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 230,32 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy (pojistné náhrady) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 181,28 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků n provoz pro  příspěvkové  organizace  v celkové výši 

49,04 tis. Kč takto: 

- Městské služby Ústí nad Labem    19,21 tis. Kč 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem   29,83 tis. Kč 

 

 

521/15 

RO OŠKSS – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR 

v roce 2015 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 42 tis. Kč – snížení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem poskytnuté na zajištění 

bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území ČR v roce 2015 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 42 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 28 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy  

a majetku o částku 14 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. ukončení nájmu paní Gulbanu Jaumutbayeva ke dni 31. 5. 2015 

 

 

 

 



522/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

na zajištění bydlení azylantů a osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou doplňkové ochrany na území ČR v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 161 tis. Kč k zapojení účelové neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění 

bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území České republiky v roce 2015 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 161 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 115 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM v položce údržba a 

opravy místních komunikací o částku 46 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč  

dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

T: do 30. 11. 2015 

 

 

523/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS a FO - příspěvek na provoz ZŠ 

Hlavní, p.o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OŠKSS a FO  

ve výši 282 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 282 tis. Kč z položky oprava a údržba  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ 

Hlavní, p.o. ve výši 282 tis. Kč  

 

 

 

 



524/15 

RO OŠKSS a ORM – investiční příspěvek Městským službám Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizaci 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS a ORM ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města – investiční 

rezerva sk. 03 o celkovou částku 500 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 03 - poskytnutí 

investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, v celkové výši 500 tis. Kč na investiční akce takto: 

- „Vybudování studny pro stadion Neštěmice“ ve výši 250 tis. Kč 

- „Městské lázně – měření a regulace tepla“ ve výši 250 tis. Kč 

 

       

 

525/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové dotace z MK 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

50,00 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem 

kultury ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Muzeu města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci, ve výši 50,00 tis. Kč na projekt „Zpřístupnění katalogu 

knihovny na internetu a jeho využití ve studovně knihovny“ 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

17,00 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem 

kultury ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 17,00 tis. Kč na realizaci 

projektu „25. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických 

těles 2015 – 2.etapa Trmice“ 



526/15        

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové dotace z MMR a Ústeckého kraje 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

28,78 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28,78 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, ve výši 28,78 tis. Kč na úhradu nákladů na mimoškolní výchovu 

dětí a mládeže 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

583,03 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 583,03 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, ve výši 583,03 tis. Kč na účel vzdělávacích seminářů 

 

527/15    

Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence 

kriminality 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere   na   v ědo mí  

1 .  výsledek „Programu prevence kriminality v roce 2015“, kde Statutární město Ústí 

nad Labem uspělo s projekty: 

a) Asistent prevence kriminality 1, Městská policie 

b )  Asistent prevence kriminality 2, Městská policie 

c )  MP dětem, Městská policie 

d )  Prevence nás baví, Spirála 

e )  „Nuda? Fakt neznám!“, Člověk v tísni, o. p. s. 

f )  Nadare – Nebát se II., Oblastní charita Ústí nad Labem 

2 .  přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu A) 1., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2015 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 206,8 tis. Kč 



B )  s c h v a l u j e 

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 1 158,00 tis. Kč na jím schválené 

projekty dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1 158,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 158,00 tis. Kč v položce 

účelové tranfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení    neinvestiční   části   výdajového   rozpočtu   městské  policie  o částku 

1 158,00 tis. Kč v položce prevence kriminality takto: 

- Asistent prevence kriminality 1, Městská policie                        235 tis. Kč 

- Asistent prevence kriminality 2, Městská policie                        506 tis. Kč 

- MP dětem, Městská policie                                                          120 tis. Kč 

- Prevence nás baví, Spirála                                                           134 tis. Kč 

- „Nuda? Fakt neznám!“, Člověk v tístni, o. p. s.                            83 tis. Kč 

- Nadare – Nebát se II., Oblastní charita Ústí nad Labem              80 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a Městské policie ve výši 286,8 tis. Kč na 

zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence kriminality takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

286,8 tis. Kč v položce provozní výdaje 

b) zvýšení   neinvestiční  části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

286,8 tis. Kč v položce prevence kriminality takto: 

- Asistent prevence kriminality 1, Městská policie                          27 tis. Kč 

- Asistent prevence kriminality 2, Městská policie                          97 tis. Kč 

- MP dětem, Městská policie                                                            34 tis. Kč 

- Prevence nás baví, Spirála                                                              22,3 tis. Kč 

- „Nuda? Fakt neznám!“, Člověk v tístni, o. p. s.                             14 tis. Kč 

- Nadare – Nebát se II., Oblastní charita Ústí nad Labem               12,5 tis. Kč 

- Chceme pracovat, Poradna pro občanství                                       50 tis. Kč 

- Pomoc rodinám odsouzených, Oblastní charita Ústí n.L.               30 tis. Kč 

4. uzavření smluv s partnery jednotlivých projektů dle bodu B) 2. tohoto usnesení.           

Obsahem těchto smluv budou dodavatelské služby na realizaci jednotlivých 

projektů. 

C) u k l á d á 

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí nad Labem  

a) uzavřít smlouvy s jednotlivými dodavateli služeb dle bodu B) 2. tohoto usnesení 

                                                                                                                T: 31.7.2015    

 

528/15 

„Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy o obstarání správy, uskladnění a 

výkonu dalších práv a povinností souvisejících s instalací 

mobilních protipovodňových zábran“ mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, 

příspěvkovou organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Dodatku č. 4 „Mandátní smlouvy o obstarání správy, uskladnění a výkonu 

dalších práv a povinností souvisejících s instalací mobilních protipovodňových 



zábran“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad 

Labem, příspěvkovou organizací 

 

 

529/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 49,84 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 49,84 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

49,84 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2014 

pro Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

 

530/15       

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí 

investiční dotace na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši  4 037,80 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 3 900 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 3 900 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 137,80 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05  o 137,8 tis. Kč na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem“ 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši  237,52 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 237,52 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05 o 237,52 tis. Kč na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem“ 

 



531/15 

Studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a 

ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. studii „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady 

včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 

2. doporučení komise ŽP – personálně posílit OŽP za účelem zřízení pracovního místa 

pro odpadového hospodáře 

 

 

 

532/15 

Zapojení Statutárního města Ústí nad Labem do soutěže  

„Koruna za kilo – soutěž měst s Primou“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. účast Statutárního města Ústí nad Labem a zařazení do soutěže s názvem „Koruna 

za kilo – soutěž měst s Primou“  

 

 

533/15 

Deklarace rady města 

  
Rada města po projednání 

 

A )  d ek l a ru j e  

1. vůli všech členů rady města k zajištění: 

a) tzv. rozklikávacího rozpočtu 

b) elektronického jednání rady a zastupitelstva města 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

a) ve spolupráci se společností Metropolnet a.s. zajistit dodání potřebného SW ve 

smyslu bodu A) tohoto usnesení 

T: co nejdříve 

 

 

 

 



534/15     

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce se společností DARUMA spol. s r.o. na 

provozování zvukových informačních nosičů Daruma City Voice  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce se společností DARUMA spol. s r. o. do 28. 2. 2023 

 

 

 

535/15      

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem změna společenské 

smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se změnou společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s.r.o. v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora  

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 24. 6. 2015 

 

 

536/15      

Vyjádření ke Konceptu územně technické studie „Nová trať 

Litoměřice – Ústí nad Labem – st. hranice SRN“ - informace 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í  

1. předložené vyjádření ke Konceptu územně technické studie „Nová trať Litoměřice 

– Ústí nad Labem – st. hranice SRN“ 

 

 

 

 



 

537/15        

Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. ústní informaci o stavu přípravných prací na obecně závazné vyhlášce o regulaci 

hazardu 

 

 

 

538/15 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s návrhem jednacího řadu Zastupitelstva města Ústí nad Labem v předloženém znění 

B)  uk lád á   
     1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města  

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

         T: 24. 6. 2015 

 

 

539/15        

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Neštěmice ve výši 300,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční rezervy výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 – 

investiční rezerva o částku 300,00 tis. Kč  

b) poskytnutí účelové investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 300,00 tis. Kč, 

sk. 01 na akci „Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř “ - PD 

 

 

 

 

 



540/15 

Průběžná zpráva k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném 

znění 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e    n a    v ě d o m í 

1. průběžnou   zprávu  k  udělování  souhlasu  obce  dle  ust. §  33   odst.   6   zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Martin Hausenblas, MBA                Ing. Josef Zikmund 

    náměstek primátora                                                  primátor města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


