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346/15R/19 

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně 

z příjmů města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů 

právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2018 ve výši 

67 115,03 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 67 115,03 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

67 115,03 tis. Kč v položce daně (daň z příjmů právnických osob) 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

Labem 

                                                                                T: 17. 6. 2019 

                                                                      

 

347/15R/19 

Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Neštěmice ve výši 1 195,61 tis. Kč dle žádosti 

MO ze dne 15. 5. 2019  

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 195,61 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 195,61 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Neštěmice ve výši 1 195,61 tis. Kč v položce dotace pro MO na 

výkon státní správy a samosprávy 

 

 

348/15R/19 

Veřejná zakázka „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a IV. etapa“ – zhotovitel stavby  – výběr 

dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Městský 

stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ 

část A: II. etapa takto: 

1. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

2. RAVEK s. r. o. 

2. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Městský 

stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ 

část B: V. etapa takto: 

1. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

2. RAVEK s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. 

etapa – zhotovitel stavby“ Část A: II. etapa dodavatele, který se umístil na prvním 

místě v pořadí, tj. VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 

326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638, s nabídkovou cenou ve výši 2 453 097,- Kč bez DPH 

2. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. 

etapa – zhotovitel stavby“ Část B: V. etapa dodavatele, který se umístil na prvním 

místě v pořadí, tj. VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 

326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638, s nabídkovou cenou ve výši 7 656 380,29 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ Část A: II. etapa dle 

ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dodavateli VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem 

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638. a v případě, že dodavatel, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se 

umístil na druhém místě v pořadí 

2. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ Část B: V. etapa dle 

ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dodavateli VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem 

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638 a v případě, že dodavatel, který se 



umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se 

umístil na druhém místě v pořadí 

 

 

349/15R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Ústecké Vánoce – produkce vánočních 

trhů a doprovodného programu v letech 2019 – 2022“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústecké Vánoce – produkce 

vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022“ s předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 5 038 678,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústecké Vánoce – produkce vánočních 

trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022“ 

B) p o v ě ř u j e 

1. Ing. Anetu Tínkovou, referent veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 

2019-2022“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením oddělení veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou názvem 

„Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 

2019-2022“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Ing. Anety Tínkové 

C) j m e n u j e   o b á l k o v o u   a   h o d n o t í c í   k o m i s i   v e   s l o ž e n í: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Martin Kohl – vedoucí OKSS 

b) Bc. Martina Čmejlová – referent OKSS 

c) Bc. Linda Štrymplová – referent OKSS 

d) Ing. Aneta Tínková – referent veřejných zakázek, PO 

e) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

f) Mgr. Martin Krsek – zastupitel města 

2. náhradníci: 

a) Bc. Gabriela Krčilová – referent OKSS 

b) Ing. Dana Selingerová – referent OKSS 

c) Klára Popelková – referent OKSS 

d) Ing. Kateřina Marešová – pověřená vedením oddělení veřejných zakázek, PO 

e) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

f) Mgr. Tomáš Vlach – náměstek primátora 

 

 

 



350/15R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 4 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 4 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS ve výši 1 518,30 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 výdajového rozpočtu OSV o částku 1 518,30 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 895,50 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 304,50 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 182,10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 136,20 tis. Kč 

 

 

351/15R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí  

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 9 572,15 tis. Kč určené 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 9 572,15 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 5 597 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 903 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 771,65 tis. Kč 

v položce sociálně-právní ochrana dětí  



e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 300,50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

352/15R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace 

na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 3 502,56 tis. Kč – zapojení 

neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 502,56 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 134 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce takto: 

- MO město                                                                                405 tis. Kč 

- MO Severní Terasa                                                                  324 tis. Kč 

- MO Neštěmice                                                                         243 tis. Kč 

- MO Střekov                                                                              162 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 717,30 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 583,84 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 59,42 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 8 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

 

 

353/15R/19 

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 75 tis. Kč takto:  

a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 75 tis. Kč v položce příjmy 

z vlastní činnosti, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

75 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

 

 



354/15R/19 

Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše“ – uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. 

Klíše“ 

 

 

355/15R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Městský stadion – dovybudování 

areálu – II. a V. etapa“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 750,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 750,00 tis. 

Kč u „Investiční rezervy OIÚP“  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 750,00 tis. 

Kč na akci „Městský stadion – dovybudování areálu“  

 

 

356/15R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 450,92 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního 

rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 450,92 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

326,91 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

111,14 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

ve výši 12,87 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 



357/15R/19 

Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 – podání žádosti 

o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo m í  

1. informaci o výzvě č. 48 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

2. podmínky Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 

2“ v rámci Výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2“ ve 

výši 5% s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 4 050 tis. Kč vč. 

DPH 

C )     uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 28. 6. 2019 

 

358/15R/19 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010527 projektu 

„Nevyhazuj to, kompostuj“ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí (dále jen 

„OPŽP“) ze dne 11. 4. 2019 na realizaci projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467, na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010527 

B )  s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen poskytovatel“) ve 

výši 765 000,- Kč za účelem realizace projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467 

 

359/15R/19 

Finanční ukončení projektu Schichtova epopej 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Schichtova epopej“ v rámci Kulturní 

aktivity – podpora projektů k připomínkování významných výročí naší státnosti 

(1918, 1968, 1993) v roce 2018 financovaného z Ministerstva kultury 



360/15R/19 

Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Krizové byty 

 
Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje k projektu „Krizové byty“ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP 

mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu „Krizové 

byty“ 

 

361/15R/19 

Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Oslavy 770 let 

královského města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje k projektu „Oslavy 770 let 

královského města Ústí nad Labem“ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1538/SoPD/SPRP mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu „Oslavy 770 let 

královského města Ústí nad Labem“ 

 

362/15R/19 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 5 
 

Rada města po projednání 
 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. zahájení přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 

období 2021-2027 

B )  s ouh l as í  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 v rozsahu:  

a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora 

zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 8,135 mil. Kč, 

b) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků o 

hodnotu 27 a monitorovacího indikátoru 6 26 00 Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení účasti o hodnotu 11 

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 dle bodu B)                                            

         T: 17. 6. 2019 



363/15R/19 

SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené 

verzi 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. Přípravnou, analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility v upravené verzi 

2. Akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené verzi 

B) uk lád á   

1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení přípravnou, 

analytickou a návrhovou část SUMF v upravené verzi – strategický rámec 

udržitelné městské mobility a akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility 

T: 17. 6. 2019 

 

364/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – úhrada věcného břemene 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 

evidence majetku ve výši 52,68 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku ve výši 52,68 tis. Kč  

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

č. 03, o částku 52,68 tis. Kč na akci „Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 

do užívání“  

 

365/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM v investiční části výdajového rozpočtu 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

205,70 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 

ve výši 205,70 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 

ve výši 205,70 tis. Kč na akci „Přístupové cesty v Mánesových sadech – PD“  

 



366/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup karet SAM pro elektronický 

odbavovací systém 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

295,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 

ve výši 295,00 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“ 

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

výši 295,00 tis. Kč v položce „Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.“  

 

 

367/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – investiční část výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

304,50 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,  

sk. č. 04 ve výši 304,50 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“ 

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

sk. č. 03 ve výši 304,50 tis. Kč na akci „Soubor dětských herních prvků na 

Větruši“  

 

368/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 600,00 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena) 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 1 000,00 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (užívání MK- smlouvy) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 1 100,00 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 500,00 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek  

 



369/15R/19 

Velkoplošné opravy komunikací – dodatky smluv 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava komunikace 

U Tonasa“ 

2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava komunikace 

Neštěmická“ 

3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava komunikací v MO 

Ústí n.L. – Severní Terasa“  

 
 

370/15R/19 

Záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Důlce 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Důlce č. p. 3388 v k. ú. Ústí nad 

Labem pro společnost ROGER – security, a. s., IČ 254 73 476 za těchto podmínek: 

a) předmět výpůjčky: nebytové prostory umístěné v přízemí budovy č. p. 3388 

o celkové výměře 38,76 m2 

 kancelář č. 1 o výměře 13,57 m2 

 kancelář č. 2 o výměře 8,50 m2 

 kuchyňka o výměře 7,08 m2 

 sociální zařízení o výměře 3,57 m2 

 chodbička, veranda a část hlavního schodiště o výměře 6,04 m2 

b) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel výpůjčky: provozování kanceláří a pohotovostní místnosti bezpečnostní 

služby 

d) vypůjčitel zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu a úklid 

e) bezdlužnost vypůjčitele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu A)1. se společností ROGER – security, a. s., 

IČ 254 73 476, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru výpůjčky 

 

371/15R/19 

Bezúplatné nabytí movitého majetku v areálu Důlce 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatné nabytí movitého majetku umístěného v areálu Důlce č. p. 3388 v k. ú. 

Ústí nad Labem od České republiky – Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje, IČ 708 86 300, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 



372/15R/19 

Prodej pozemků v k. ú. Předlice 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í   

1. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 4670 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice (plocha A) formou prodeje zájemcům v tomto pořadí:  

I. společnost INGIS s. r. o., Plynárenská 324/45, 400 10 Ústí nad Labem, 

IČ 27270921 za částku 2.094.000,- Kč 

 II. společnost MPH servis s. r. o., Jateční 178/34, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 25486209 za částku 1.350.000,- Kč 

2. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5040 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice (plocha B) formou prodeje společnosti J.Š.Č. s. r. o., 

Masarykova 625/330,  400 01  Ústí  nad Labem, IČ 25455656 za částku 2.094.000, - 

Kč  

3. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5320 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice (plocha C) formou prodeje společnosti J.Š.Č. s. r. o., 

Masarykova  625/330,  400 01  Ústí  nad Labem, IČ 25455656 za částku 2.743.001,- 

Kč  

4. s převodem části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 8125 m2 z celkové výměry 

16196 m2 v k. ú. Předlice (plocha D) formou prodeje společnosti REKULTIVACE 

Ústí nad Labem s. r. o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 25041738 za částku 4.077.000,- Kč 

vše za těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných 

břemen včetně geometrických plánů  

e) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením od 

záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

B )  s ouh l as í   

1. s převodem části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 6385 m2 z celkové výměry 

16196 m2 a pozemků p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 

407/8 o výměře 254 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Předlice (celková 

výměra cca 7080 m2 - plocha E) formou prodeje zájemcům v tomto pořadí: 

I. společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem s. r. o., Velká Hradební 3122/52, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 25041738 za částkou 4.056.000,- Kč 

II. společnost walkin. s. r. o., Králova Výšina 2015/41, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 07174331 za částku 3.051.000,-  Kč  

III. společnost Sklady Jateční s. r. o., Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4,                      

IČ 08135282 za částku 2.805.000,- Kč 

za těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 



c) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ústí nad 

Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných 

břemen včetně geometrických plánů  

e) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města. 

 C )  uk lád á  

1 .  Ing. Pavlu Tošovskému,  náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: 31. 12. 2019 

2. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM 

a) zajistit před předložením materiálu do ZM doplnění podmínky dodržení 

podnikatelského záměru předloženého v souladu se schváleným záměrem 

prodeje 

 

 

373/15R/19 

Dodatek k příkazní smlouvě o obstarávání správy centra – Městské 

služby Ústí nad Labem, p. o. 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 

nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy centra města Ústí nad Labem 

a výkonu dalších práv a povinností, z důvodu snížení příkazní odměny od 1. 5. 2019 

 

 

374/15R/19 

Žádost o finanční vyrovnání za rok 2018  - provoz Městského 

stadionu ÚL 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. finanční vyrovnání skutečných nákladů na energie spotřebované v rámci provozu 

areálu Městského stadionu v Ústí nad Labem za rok 2018 ve výši 308 917,56 Kč, 

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

2. uzavření dodatku č.2 k Nájemní smlouvě ze dne 28.4.2017 s Fotbalovým klubem 

Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055, z důvodu naplnění bodu A)1. a úpravy soupisu 

majetku, který je předmětem nájmu 

 

 



375/15R/19 

Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - rozšíření pojištění 

„vodovodních škod“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  navýšení ročního limitu plnění pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím 

a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení na 500.000,- Kč, spoluúčast 1.000,- 

Kč, omezení na jednu pojistnou událost 50.000,- Kč, roční pojistné fixní 18.900,- Kč 

 

376/15R/19 

Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚL a. s. za rok 2018 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A) s ch va lu j e  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a. s. 

1. účetní závěrku společnosti za rok 2018 v předloženém znění 

2. zisk za rok 2018 v celkové výši 57 324,32 Kč vyrovnat následujícím způsobem: 

- zisk ve výši 57 324,32 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2019 na účet 429 01 - 

neuhrazená ztráta minulých let 

 

377/15R/19 

Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – Dodatek č. 10 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 10 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících 

(lanová dráha)“ z důvodu změny přílohy č. 1 dle upraveného návrhu 

 
 

378/15R/19 

Likvidace vyvýšených květníků a bazénu mezi ABC domy v ul. 

Dlouhá 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. likvidaci vyvýšených květníků a bazénu mezi ABC domy v ul, Dlouhá na p. p. č. 

2493/1, k. ú. Ústí nad Labem 



 

379/15R/19 

Odkoupení areálu UJEP – Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. opětovnou nabídku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na prodej 

areálu Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

B )  t rv á  

1. na usnesení RM č. 343/18 ze dne 6. 6. 2018  

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                             T:  31. 12. 2019    

 

380/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM  – odstranění nestabilního skalního 

bloku – Mariánská skála 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

700,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

700,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

č. 03, o částku 700,00 tis. Kč na akci „Odstranění nestabilního skalního bloku – 

Mariánská skála“  

 

381/15R/19 

Jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 2. 5. 2019 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Mgr. Alenu Diusovou 

a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2019  



382/15R/19 

Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení výběrové komise ze dne 29. 4. 2019 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace   

B )  o dv o lá vá    

1. Bc. Martinu Žirovnickou 

a) z vedoucího pracovního místa ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 0219  

C )  j men u je    

1. Ing. Martina Matu, MBA 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2019  

D )  s t ano v í    

1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace  

a) plat s účinností od 1. 7. 2019 (platový výměr č. 6/2019) 

 

 

383/15R/19 

Navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Jitřní 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1 .  s navýšením kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace z 55 na 75 žáků od 1. 9. 2019 

 

 

384/15R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

24,48 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 24,48 tis. Kč v položce nákup DDHM  



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 24,48 tis. Kč Mateřské škole, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvkové organizaci, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

62,79 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

62,79 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 

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

organizaci ve výši 62,79 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Nová – nákup 

velkokapacitního kombinovaného sporáku“  

B )  uk lád á  

1. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, příspěvkové organizaci 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2. tohoto usnesení na pořízení 

velkokapacitního kombinovaného sporáku 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

 

385/15R/19 

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 ve výši 

2 457,29 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 2 457,29 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 rámci 

Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Základní škole Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizaci ve výši 2 457,29 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

388,63 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté  MPSV ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 388,63 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 rámci 

operačního programu Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 388,63 tis. Kč  

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

49,10 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 



a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 49,10 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 

z Ústeckého kraje pro Základní školu Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 

příspěvkovou organizaci v celkové výši 49,10 tis. Kč v rámci programu 

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“ 

na realizaci projektů takto: 

Adaptační kurz žáků 6. tříd 32,40 tis. Kč 

Hravě o prevenci Pod Vodojemem 16,70 tis. Kč 

 

386/15R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na 

provoz základním školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e     

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

1 195,20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a 

školství o částku 1 195,20 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro 

žáky 1. tříd  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové 

výši 1 195,20 tis. Kč základním školám, příspěvkovým organizacím na pořízení 

učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd – 1. záloha takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 

 ve výši 82,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková

 organizace, ve výši 58,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

 organizace, ve výši 104,40 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková

 organizace, ve výši 48 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova

 349/19, příspěvková organizace, ve výši 42 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková

 organizace, ve výši 44,40 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace, ve výši 90 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková

 organizace, ve výši 75,60 tis. Kč 

- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace, ve výši 55,20 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, 

 ve výši 70,80 tis. Kč 



- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková

 organizace, ve výši 116,40 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

 příspěvková organizace, ve výši 48 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková  organizace, 

ve výši 46,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, 

ve výši 72 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková

 organizace, ve výši 45,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková

 organizace, ve výši 60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, 

 ve výši 48 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkováorganizace, 

ve výši 60 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

 organizace, ve výši 26,40 tis. Kč 

 

387/15R/19 

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. účetní závěrky za účetní období roku 2018, sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2018, příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu 

o schválení účetních závěrek, viz příloha č. 1 usnesení  

 

 

388/15R/19 

Souhlas zřizovatele Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 

150, příspěvkové organizace s použitím rezervního fondu 

k posílení fondu investic  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s použitím rezervního fondu p. o., ve výši 200 tis. Kč k posílení fondu investic 

u příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Olze Polákové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. 

a) převést finanční prostředky z rezervního fondu p. o., dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení, k posílení fondu investic p. o., a to za účelem pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku   

 T: nejpozději do 30. 6. 2019 



389/15R/19 

Souhlas s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad 

Labem o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

o příspěvek ve výši 100 000,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu 

„Překročit hranice – současná německá dramatika“  

 

 

390/15R/19 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Ústí nad Labem (dále jen 

p. o.) pro rok 2019 takto: 

a) minimální výše účetních odpisů dlouhodobého majetku, které budou kryty 

příspěvkem zřizovatele, tj. městem Ústí nad Labem, a které budou 

za kalendářní rok 2019 tvořit zdroj fondu investic jednotlivých p. o. dle Přílohy 

č. 1 usnesení  

 

 

391/15R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši   

274,19 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) ve výši 274,19 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 274,19 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

 

 

 



392/15R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce 

zdravotně postižených osob“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Orientační pochod a zážitkové semináře 

TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.“ ve výši 27.000,- Kč 

b) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Výjezdy pro klienty TyfloCentra Ústí nad 

Labem, o.p.s.“ ve výši 18.000,- Kč 

 

393/15R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Podpora 

sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Miroslav Smrčka (nar.  1963) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Účast na plaveckých závodech IDM Berlín“ ve výši 38.000,- Kč  

b) Miroslav Smrčka (nar. 1963) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Účast na mistrovství světa v Londýně v paraplavání“ ve výši 50.000,- Kč 

 

394/15R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné 

sportovní výkony“ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 

výkon na celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto:  

a) USK PROVOD z.s. (183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s  „Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: 

atletika“ ve výši 30.000,- Kč 



395/15R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti 

o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) KST Apollo Ústí nad Labem z. s., IČ: 072 11 104, na „Úhrada částečných nákladů 

při změně tréninkových prostor KST Apollo Ústí nad Labem  

a částečných nákladů na rozšíření činnosti klubu“ ve výši 50.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti 

v důsledku přírodních katastrof a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Oprava střídaček  

po vichřici EBERHARD z 10. 3. 2019“ ve výši 37.000,- Kč 

B )  s  o  u  h  l  a  s  í  

1 .  s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora 

sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a )  Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“  

ve výši 350.000,- Kč 

b )  TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350.000,- Kč  

c )  USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů 

na Městském stadionu 2019“ ve výši 105.000,- Kč 

C )  u  k  l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

nad Labem  

                                                                                                     T: 17. 6. 2019 

 

396/15R/19 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Podzimní koncert Davida Deyla a Václava Krahulíka – Oslava 



12 let činnosti spolku“ ve výši 30.000,- Kč 

b) Mgr. Pavel Nepivoda (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Letní koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ ve výši 

50.000,- Kč 

c) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„29. vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ ve výši 

50.000,- Kč 

d) Bateau, z.s. (IČ 01507311) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Zabezpečení dat klientů služby Bateau“ ve výši 27.600,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Fotoklub F99, z.s. (IČ 07721773) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Výstava – 20 let Fotoklubu F99, z.s.“ ve výši 13.125,- Kč 

b) Rybička Teplice, z.s. (IČ 05627885) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den pro neziskovky aneb den pro celou rodinu Teplice“ ve výši 50.000,- 

Kč 

 

397/15R/19 

Mistrovství České republiky v požárním sportu – Smlouva o 

spolupráci a poskytnutí dotace 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s  o  u  h  l  a  s  í  

1. s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast ostatní činnosti a následné uzavření smlouvy s tímto 

subjektem takto: 

a) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, na akci „Mistrovství 

České republiky v požárním sportu“ ve výši 300.000,- Kč 

B )  u  k  l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

nad Labem  

                                                                                                     T: 17. 6. 2019 

 

398/15R/19 

Rozpočtové opatření OKSS 
 

Rada města po projednání 
 

 s ouh l as í  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro 

statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt Sportovní klub policie Sever Ústí nad 

Labem z.s. (IČ 442 26 306) ve výši 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 300 tis. Kč a 

následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je 



částečná úhrada nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“. 

 uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

nad Labem 

T: 17. 6. 2019 

 s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 389,48 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 389,48 tis. Kč 

v položce rezerva odboru 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 289,48 tis. Kč 

v položce oblast ostatní činnosti 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 100,00 tis. Kč v 

položce oblast sportu 

 

399/15R/19 

Změna organizační řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 7. 2019 

1 .  změnu Organizačního řádu MmÚ takto: 

a) zvýšení počtu zaměstnanců na odboru životního prostředí o 1 tabulkové místo  

b) přílohu č. 1 organizačního řádu v aktuálním znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

B )   s t a n o v u j e   s účinností od 1. 7. 2019 
1. počet zaměstnanců zařazených do MmÚ na 427 

2. počty zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů dle přílohy č. 1 organizačního 

řádu 

 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: 30. 6. 2019 

 

400/15R/19 

Rozpočtové opatření KP a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  

334,00 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace II“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 



334,00 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b)  zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka       v celkové 

výši 334,00 tis. Kč takto: 

- 250,90 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

-   83,10 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 

401/15R/19 

Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a. s. za rok 2018    

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti jediného akcionáře společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.: 

 

A) s c h v a l u j e  v souladu s čl. 8 Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a. s. 

1. účetní závěrku za rok 2018 vč. příloh s formulací: Valná hromada schvaluje na 

základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Věra Nechybová    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

    náměstkyně primátora                                                 primátor města 
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1. PREAMBULE 
 

1.    Představenstvo Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. svým usnesením číslo      /2019 

ze dne 29. května 2019 stanovuje s účinností od 1. července 2019 tyto tarifní podmínky  

na dráhu „Lanová dráha na Větruši“ (dále jen „lanová dráha“) provozovanou Dopravním 

podnikem města Ústí nad Labem a.s. 

2.    Tarif je cenový předpis, který stanovuje výši jízdného a přepravného, právo a způsob nabytí 

jízdních dokladů, jejich platnost a použití. Tarif a jízdní doklady v něm uvedené platí pouze 

na lanové dráze provozované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (dále jen 

„dopravce“), pokud není dále stanoveno jinak. 

2. TARIFNÍ ZÁSADY A POJMY PLATNÉ NA LANOVÉ DRÁZE 

2.1. Jízdní doklad 

 Jízdními doklady pro účely tohoto tarifu jsou: 

1. jízdenka pro přepravu osob, 

2. jízdenka pro přepravu spoluzavazadel a psa bez schrány, 

3. průkazy opravňující k bezplatné přepravě dle tohoto tarifu. 

2.2. Jízdné 

 Jízdné je cena za přepravu cestujícího. 

2.3. Přepravné  

 Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schrány. 

3. DEFINICE NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ A SKUPIN UŽIVATELŮ: 

1. dítě do 6 let věku - je osoba ode dne narození do dne, který předchází dni 6. narozenin, 

2. dítě od 6 do 15 let věku - je osoba ode dne dosažení 6 let věku do dne, který předchází dni 

15. narozenin, 

3. služební pes – je pes patřící Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu obrany ČR, Hasičskému 

záchrannému sboru Ústeckého kraje, Vězeňské službě ČR, Městské policii Ústí nad Labem, 

4. přesný čas - je čas zobrazený na vnitřním informačním tablu ve stanici lanové dráhy, 

5. asistenční a vodící pes - je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje nebo zprostředkuje 

fyzické osobě s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, které by bez jeho použití 

nemohla vykonávat sama; asistenční a vodící psi mohou využívat osoby se zrakovým 

postižením, jakož i osoby s jinými druhy zdravotního postižení (tělesné postižení, sluchové 

poruchy, poruchy rovnováhy apod.); s asistenčním nebo vodícím psem může cestovat i osoba 

prováděcí jeho výcvik na základě vydaného povolení provozovatele, 

6. tarif DÚK – je tarif integrovaného dopravního systému s názvem Doprava ústeckého kraje 

(dále jen „DÚK“). 
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4. JÍZDNÉ A PŘEPRAVNÉ NA LANOVÉ DRÁZE 
 

4.1. Cena jedné jízdy 

 

Cestující 
1 jízda 

(cena v Kč) 

děti od 6 do 15 let 25,- 

osoba od dosažení věku 15 let  25,- 

4.2. Cena obousměrné jízdenky 

 

Cestující 
1 jízdenka 

(cena v Kč) 

děti od 6 do 15 let 45,- 

osoba od dosažení věku 15 let 45,- 

rodinné jízdné  2 + 2  (2 dospělí + 2 děti od 6 do 15 let) 120,- 

4.3. Cena jednosměrné jízdenky za přepravu spoluzavazadla nebo psa 

 

Spoluzavazadlo/pes 
Přepravné 

(cena v Kč) 

zavazadlo o rozměru 30 cm (šířka) x 40 cm (výška) x 70 cm (délka), 
přesáhne-li jeden z rozměrů, 20,- 

zavazadlo tyčového (válcovitého) tvaru o délce 150 cm a průměru 20 cm, 
přesáhne-li jeden z rozměrů, 

20,- 

zavazadlo tvaru desky o rozměru 100 cm x 100 cm x 5 cm, přesáhne-li 
jeden z rozměrů, 

20,- 

jízdní kolo, koloběžka, vozík pro invalidy bez přepravované osoby, kočárek 
pro psa, lyže, snowboard, skateboard, sáňky, 20,- 

dětský kočárek s dítětem i bez dítěte 20,- 

pes přepravovaný bez schrány 20,- 
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4.4. Cena obousměrné jízdenky za přepravu spoluzavazadla nebo psa  

 

Spoluzavazadlo/pes 
1 jízda 

(cena v Kč) 

Spoluzavazadlo dle bodu 4.3. 30,- 

pes přepravovaný bez schrány 30,- 

 

4.5. Vyloučení platnosti jízdních dokladů 

 Na lanové dráze je vyloučena platnost: 

1. všech jízdenek pro jednotlivou jízdu a všech časových jízdenek uvedených v tarifu DÚK, 

2. všech jednodenních časových jízdenek Euro-Nisa-Ticket a Labe-Elbe uvedených v tarifu DÚK, 

3. čipových karet DÚK, 

4. částečně integrovaných mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka) a částečně 

integrovaných mobilních časových kupónů SEJF uvedených v tarifu DÚK, 

5. jízdenek určených pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním 

podnikem města Ústí nad Labem a.s. i ostatními dopravci zapojených do DÚK, 

6. zaměstnaneckých jízdenek dopravců DÚK, vyjma papírových zaměstnaneckých jízdenek 

vydaných pro zaměstnance, rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance Dopravního podniku 

města Ústí nad Labem a.s. 

4.6. Bezplatná přeprava osob 

 

A.  děti do 6 let věku 

B. 
držitelé průkazu „ZTP“, „ZTP/P“ včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, 
pokud ji nedoprovází průvodce 1) 

 

Věk dítěte je doprovod povinen prokázat hodnověrným způsobem např. rodným listem, cestovním 

pasem nebo průkazem zdravotní pojišťovny dítěte. Nelze-li hodnověrným způsobem prokázat věk 

dítěte, jsou za děti do věku 6 let považovány osoby s výškou menší než 1.25 m. Osoby uvedené 

pod bodem B) prokazují svůj nárok na bezplatnou přepravu platným příslušným průkazem. 1) 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) zákon č. 329/2011Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů, v platném znění  

4.7. Bezplatná přeprava spoluzavazadel a psů 

 

A. 
ruční zavazadla a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit 
na lanové dráze do prostoru pod místem cestujícího 

B. služební pes, asistenční a vodící pes  

C. 
živá zvířata nebo psi přepravované ve schráni s nepropustným dnem do rozměru 
30 cm (šířka) x 40  m (výška) x 70 cm (délka) 

D. spoluzavazadla do rozměru 30 cm (šířka) x 40 cm (výška) x 70 cm (délka) 

E. spoluzavazadla tyčovitého (válcovitého) tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm, 

F. spoluzavazadla tvaru desky do rozměru 100 cm (výška) x 100 cm (délka) x 5 cm (šířka) 

G. nákupní taška na kolečkách, kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením  

 

4.8. Ostatní ustanovení 

 

1. Jednosměrné jízdní doklady platí pouze pro jednu jízdu a pouze v den jejich zakoupení. 

Obousměrné jízdní doklady platí pouze v den jejich zakoupení pro dvě jízdy, přičemž každá 

jízda musí být uskutečněna z jiné stanice lanové dráhy.  

2. Přiložením jízdního dokladu čárovým kódem ke čtecímu zařízení turniketu dojde k tarifnímu 

odbavení cestujícího, spoluzavazadla nebo psa a současně ke znehodnocení jízdního 

dokladu. Nelze-li zajistit odbavení přes turniket, zabezpečí odbavení pověřená osoba 

dopravce. 

3. Na žádost cestujícího lze v pokladně stanice lanové dráhy, ze které bude jízda uskutečněna 

vystavit jeden společný jízdní doklad pro jednu jízdu více osob nebo jízdní doklad společný 

pro přepravu cestujícího + spoluzavazadla nebo psa. 

4. Další podmínky přepravy osob, zavazadel a psů, způsob použití a platnost jízdního dokladu 

jsou stanovené ve smluvních přepravních podmínkách pro lanovou dráhu a v provozním řádu 

lanové dráhy. 

5. Asistenční a vodící pes musí být opatřený předepsaným standardizovaným postrojem nebo 

příslušnou vestou. Na výzvu pověřené osoby je cestující povinen se prokázat dalšími doklady 

osvědčujícími status speciálně vycvičeného psa. Není-li pes řádně označený nebo cestující 

nedoloží požadované doklady, je povinen zaplatit přepravné ve výši stanovené tarifem pro 

lanovou dráhu. 

5. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 

1. Vztahy vznikající při provozování lanové dráhy mezi dopravcem a cestujícími se řídí § 2550 
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a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zákonem 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva dopravy 

a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, 

ve znění pozdějších předpisů, tímto tarifem, smluvními přepravními podmínkami a provozním 

řádem na lanovou dráhu. 

2. Je-li to nutné pro ověření nároku na bezplatnou přepravu, je cestující povinen na výzvu 

pověřené osoby dopravce, popř. za podmínek stanovených tarifem nebo smluvními 

přepravními podmínkami doložit skutečnosti pro takové ověření nezbytné.  

3. Ceny jízdného uvedené v tarifu jsou včetně první snížené sazby DPH. 

4. Dopravce má právo uzavírat dohody (smlouvy) o přepravě osob a individuálním způsobu 

úhrady jízdného na lanové dráze, kde dopravní výkon bude dopravce hrazen objednatelem 

formou dle stanoveného ceníku. 

5. Výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. je oprávněn 

v případech hodných zřetele, např. z důvodu morálního odškodnění cestujícího za újmu 

vzniklou činností dopravce případně v souvislosti s ní nebo z důvodu nezištné pomoci 

zaměstnanci dopravce v nouzi, poskytnout cestujícímu bezplatnou jízdenku na lanovou dráhu.  

6. K poskytování bezplatné jízdenky na časově omezenou dobu jsou oprávněni: 

a) pro oficiální návštěvy města Ústí nad Labem na pokyn primátora Statutárního města Ústí 

nad Labem, výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., 

b) pro oficiální návštěvy dopravce - výkonný ředitel společnosti Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem a.s., 

c) pro výherce soutěží spojených s lanovou dráhou vyhlášených dopravcem nebo soutěží, 

které se pořádají pod záštitou dopravce - po projednání v představenstvu společnosti 

výkonný ředitel společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

7. Tarif pro přepravu na dráze „Lanová dráha Větruše“ účinný ode dne 1. dubna 2018 

se zrušuje nabytím účinnosti tohoto tarifu. 

8. Tento tarif pro přepravu na dráze „Lanová dráha Větruše“ Ústí nad Labem nabývá účinnosti 

dnem 1. července 2019.  










