Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
16. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem,
konané dne 15. 8. 2018
Usnesení č. 459/18 - 475/18
==================================================================

459/18
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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 2017 vč. příloh s formulací: Valná hromada schválila na
základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2017
2. auditora Ing. Jiřího Horu pro rok 2018
B) b e r e n a v ě d o m í
v souladu s čl. 12, odst. 12.2. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s.
1. rezignaci funkce člena představenstva společnosti ke dni 31. 7. 2018
a) Ing. Vasila Simkoviče, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx

460/18
RO MP – Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 –
investice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 128,01 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, u akce
„Kamerový systém“ o částku 128,01 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, ve výši
128,01 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“

461/18
Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Rada města po projednání
A) uděluje
1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem
č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných
žádostí takto:
a) dne 26. 8. 2018 v době od 11,30 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina
v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Radiofest 2018“
b) dne 22. 9. 2018 v době od 14,00 do 19,30 hodin v lokalitě Parku TGM, ulice
Raisova v Ústí nad Labem za účelem konání akce „Zažít Střekov jinak“

462/18
Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro Městskou
policii“ - výběr dodavatele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nákup
motorového vozidla pro Městskou policii“ takto:
1. Smažík Nord s. r. o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Nákup motorového vozidla pro Městskou policii“, a to
dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Smažík Nord
s. r. o., se sídlem Drážďanská 827/76, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 264 254 08,
s nabídkovou cenou ve výši 698.000 Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup motorového vozidla pro
Městskou policii“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Smažík Nord s. r. o.,
se sídlem Drážďanská 827/76, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 264 254 08

463/18
Ukončení smlouvy o dílo se společností Develop plus s.r.o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ukončení smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2018 mezi městem Ústí nad Labem a
společností Develop plus s.r.o., IČ05074541, jejímž předmětem je realizace veřejné
zakázky „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“, a to formou
dohody obou smluvních stran

464/18
Poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší
Rada města po projednání
A) s ch val u je
1. poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru
životního prostředí takto:
a) Mateřská škola Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
ve výši 17,00 tis. Kč
2. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu s:
a) Mateřská škola Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace

465/18
Dodatek č. 2 „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“
mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností
ASEKOL s. r. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. navýšení počtu kontejnerů (o objemu 2,15 m3) o 10 kusů určených pro ukládání
drobných elektrozařízení a baterií na pozemcích statutárního města Ústí nad Labem
2. uzavření „Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ mezi společností
ASEKOL s.r.o. a statutárním městem Ústí nad Labem

466/18
Participativní rozpočet – podmínky pro vyhlášení
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pravidla pro podávání projektových návrhů v rámci participativního rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem
2. vyhlášení výzvy k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“, včetně uveřejnění:
a) zásad participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
b) žádosti o podporu z participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
c) žádosti o zpracování osobních údajů
d) podpisového archu

467/18
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné
městské mobility města Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské
mobility města Ústí nad Labem

468/18
Rozpočtové opatření OIÚP – „Rekonstrukce budovy MmÚ –
přepážkové centrum“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč
takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši
5 000,00 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu
Vaňov)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, ve výši
5 000,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“

469/18
Rozpočtové opatření OIÚP – „Nákup geografického portálu“
a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 300,30 tis. Kč
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT ve výši 300,30 tis. Kč
v položce Městský informační systém
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, ve výši
256,37 tis. Kč u akce „Nákup geografického portálu“
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS ve výši
43,93 tis. Kč
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb na akci
„Modernizace infrastruktury GIS města pro část B“

470/18
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice o výměře cca 13 m2
na jméno Luďka Pecháčová, IČ 67249663 za těchto podmínek:
a) prosté nájemné ve výši min. 150,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
c) účel nájmu: zřízení předzahrádky pro hosty restaurace
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
2. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu uzavření nájemní smlouvy
za podmínek dle bodu A) 1.

471/18
Odloučené pracoviště DDM a ZDVPP v Chabařovicích
Rada města po projednání
A ) s c h v a l u j e s účinností od 1. 9. 2018
1. zřízení místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „středisko volného
času – dům dětí a mládeže“ Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na adrese
Husovo náměstí 17, Chabařovice za podmínky, že činnost odloučeného pracoviště
bude realizována za účasti státního rozpočtu, rozpočtu města Chabařovice a výnosů
z činnosti tohoto odloučeného pracoviště

472/18
Souhlas s podáním žádosti Domova pro seniory Velké Březno
o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s podáním žádosti Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace
o příspěvek ve výši 94 021 Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu
„Pořízení chybějícího nebo opotřebovaného vybavení“ se spolufinancováním ve
výši 30% uznatelných výdajů na projekt a 100% neuznatelných výdajů na projekt
(DPH), přičemž předpokládané celkové výdaje na projekt činí částku ve výši
162 523 Kč vč. DPH

473/18
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím peněžitého daru ve výši 12 000 Kč na rozvoj školství (pořízení
zahradního herního prvku pro děti) od společnosti TG ACTIV s. r. o., se sídlem
Vojtěšská 211/6, Praha 1, IČ 02527405 do vlastnictví Mateřské školy Vyhlídka,
Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové organizace
B) děkuje
1. dárci za poskytnutý dar

474/18
Stanovení
platu
Ústí nad Labem

ředitele

Činoherního

studia

města

Rada města po projednání
A) stanovuje
1. MgA. Jiřímu Antonínovi Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 9. 2018 (platový výměr č. 20/2018)

475/18
Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového
rozpočtu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
2 418,40 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 2 418,40 tis. Kč
v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 2 418,40 tis. Kč v položce Oprava a údržba
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem
a společností METALL QUATRO spol. s r.o. ze dne 25. 4. 2018

MUDr. Jiří Madar
náměstek primátorky

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

