
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

17. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 1. 7. 2019 

Usnesení č. 403/17R/19 – 463/17R/19 

 

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

 

 

403/17R/19 

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 

 

 

404/17R/19 

Metropolnet, a.s. – výkonný ředitel společnosti 
 

Rada města po projednání 

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

předpisů v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s.  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. skončení funkčního období Mgr. Ing. Ladislava Báči, člena dozorčí rady společnosti 

ke dni 30. 6. 2019 

2. rezignaci Bc. Davida Vejsady na funkci člena dozorčí rady společnosti ke dni 30. 6. 

2019 

B )  o dv o lá vá  k e  dn i  2 .  7 .  20 19  
1. Petra Kučeru z funkce výkonného ředitele společnosti 

C )  v o l í  k e  dn i  3 .  7 .  2 01 9  
1. Bc. Davida Vejsadu, nar. 

a) do funkce výkonného ředitele společnosti 

2. Mgr. Ing. Ladislava Báču, nar.  

a) do funkce člena dozorčí rady společnosti 

3. Felixe Laudu, nar. 

a) do funkce člena dozorčí rady společnosti 

D )  uk lád á  

1. Představenstvu společnosti Metropolnet, a. s. 

a) provést změnu údajů dle bodů A), B) a C) do veřejného rejstříku 

T: 31. 12. 2019 

 



405/17R/19 

Kulturní dům Corso 
 

Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. uzavření společného prohlášení o budoucí spolupráci při zajištění potřebných 

činností pro zpracování „Projektové dokumentace technologické části v objektu 

CORSO současně ve stupni pro výběr zhotovitele a ve stupni dokumentaci provedení 

stavby„ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet, a. s.  

 

 

406/17R/19 

Metropolnet, a.s. - schválení účetní závěrky za rok 2018 

 
Rada města po projednání 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako jediný 

společník Metropolnet, a. s. 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet a. s. za rok 2018“ 

v předloženém znění 

2. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a. s. na rozdělení zisku za rok 2018 ve 

výši 4 667 000,- Kč následovně: 

a) v souladu se stanovami společnosti Metropolnet, a. s. převést 5 % zisku 

konkrétně částku 233 350,- Kč do rezervního fondu společnosti 

b) zbylých 95 % zisku společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2018, konkrétně částku 

4 433 650,- Kč na účet nerozděleného zisku  

3. zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

osobou v předloženém znění 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. výroční zprávu za rok 2018 

 

 

407/17R/19 

Rozpočtové opatření FO – změna účelu investiční dotace pro MO 

Střekov 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov ve výši 

1 075 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 1 075 tis. Kč z 

investiční akce „MO Střekov – generální rekonstrukce dětského hřiště 

Truhlářova“ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 075 tis. Kč 



v položce dotace pro MO Střekov na provoz (výměna povrchu hřiště ve Svádově)  

 

408/17R/19 

Rozpočtová opatření FO – dotace pro MO ze StR a KÚÚK 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti 

s azylovým zařízením na jejím území ve výši 12,85 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12,85 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

12,85 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Krajského úřadu Ústeckého kraje, určené pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

v celkové výši 104,22 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 104,22 tis. Kč v položce účelové 

prostř. od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

54,00 tis. Kč, určenou pro JSDH Božtěšice (dovybavení JSDH Božtěšice) 

c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši  

50,22 tis. Kč, určenou pro JSDH Střekov (materiální vybavení JSDH Střekov 

2019) 

 

409/17R/19 

Memorandum o společné přípravě o realizaci projektu Datová 

integrační platforma v Ústeckém kraji 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření memoranda – Dohoda partnerů o společné přípravě a realizaci projektu 

Datová integrační platforma (DIP) v Ústeckém kraji 

 

410/17R/19 

Memorandum o spolupráci s Ústeckým krajem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření memoranda o spolupráci s Ústeckým krajem, jehož předmětem je příprava 

a případná realizace Multifunkční sportovní haly v Ústí nad Labem 

411/17R/19 



Udělení zmocnění P. Vinšovi, starostovi MO ÚL Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov podat žádost o 

dotaci v rámci grantového programu Nadace ČEZ „Oranžové hřiště 2019“ 

B )  zmo cňu j e   
1. Petra Vinše, starostu MO Ústí nad Labem – Střekov 

a) k podání žádosti o dotaci dle bodu A) 1. tohoto usnesení 
 

 

 

412/17R/19 

Uzavření dodatků víceletých smluv na úklid a údržbu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb odpadového hospodářství 

v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu 

uzavřené se sdružením SKO Ústí nad Labem, jehož předmětem je navýšení 

jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb uzavřené se 

sdružením Komunální služby AVE Ústí, jehož předmětem je navýšení jednotkových 

cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb odpadového hospodářství 

v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v doplňkových 

oblastech uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí, jehož předmětem je 

navýšení jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

4. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby 

komunikací uzavřené se sdružením Komunální služby AVE Ústí, jehož předmětem 

je navýšení jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální mzdy 

5. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě Opravy, údržby a změny v systému svislého 

dopravního značení uzavřené se sdružením AVE ÚL – AVE Kladno, jehož 

předmětem je navýšení jednotkových cen o 6,5% v důsledku růstu tzv. minimální 

mzdy 

B )  uk lád á  

1. Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí OŽP 

a) v rámci příprav rozpočtu na r. 2020 nárokovat finanční prostředky v odpovídající 

výši vzešlé z uzavřených dodatků dle bodu A) 1. a A) 3. 

2. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM 

a) v rámci příprav rozpočtu na r. 2020 nárokovat finanční prostředky v odpovídající 

výši vzešlé z uzavřených dodatků dle bodu A) 2., A) 4. a A) 5. 

C )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ODM, OŽP a FO ve výši 2 500 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 1 500 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (AVE s. r. o – podíl na zisku za r. 2018 



vytvořený nad plán) 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 000 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 150 tis. Kč 

v položce čištění chodníků a vozovek 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 1 350 tis. Kč odd. 

ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

 

 

 

413/17R/19 

„Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného 

programu v letech 2019-2022“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022“ 

takto: 
1. Jaroslav Pém, Masarykova 86, 400 01 Ústí nad Labem 

2. Dream PRO, s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 
B) r o z h o d u j e 

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

zakázce s názvem „Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného 

programu v letech 2019-2022“ a to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze 

zadávací dokumentace a dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil 

na prvním místě tj. společnosti Jaroslav Pém se sídlem Masarykova 86, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ: 870 75 288, s nabídkovou cenou ve výši 4 937 000 bez DPH 

C) s c h v a l u j e  

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

vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022“ dle ustanovení § 104 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

společnosti Jaroslav Pém se sídlem Masarykova 86, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 870 

75 288. V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího 

řízení, který se umístil v pořadí na druhém místě. 

 

 

 

 

 

 

414/17R/19 



Vyhlášení veřejných zakázek „Veterinární péče pro Zoologickou 

zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ a „Veterinární péče pro Centrum 

pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad 

Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou 

zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 3 500 000,- bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2. vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 

v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ s předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 2 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

3. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu 

Ústí nad Labem, p. o“ 

4. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 

v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ 

B) p o v ě ř u j e 

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnými zakázkami s názvy 

„Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o“ a „Veterinární 

péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí 

nad Labem včetně případného vylučování dodavatelů 

2. Bc. Naďu Wallerovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnými zakázkami s názvy 

„Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o“ a „Veterinární 

péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí 

nad Labem“ 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. Roman Končel – ředitel Zoo 

b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog 

c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. - zastupitelka 

2. náhradníci: 

a) Lukáš Ševcovic – zoolog 

b) Ing. Eliška Barcalová – zoolog (registrátor)  

c) Bc. Naďa Walellerová – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

e) Lukáš Konečný – radní města 

 

 

415/17R/19 



Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/34, K. Březno 

 
Rada města po projednání 
 

A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou 

službu Neštěmická 795/34, K. Březno“ ze dne 14. 5. 2019 z důvodu toho, že 

zadavatel obdržel námitky proti úkonům zadavatele 

B )  s ch va lu j e  

1 .  opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu 

pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“ s předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 12 500 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu pro 

pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“ 

C )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/34, K. Březno“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/34, K. Březno“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 

nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

D )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

b) Mgr. Vít Zíka, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

d) Bc. Naďu Wallerovou, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 
 

416/17R/19 

Uzavření dohody o partnerství 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. spolupráci na projektu Dětská skupina Violka realizovaného subjektem Rodinné 

centrum Slunečník, z. s. 



2. spolupráci na projektu Dětská skupina YMCA II. realizovaného subjektem YMCA 

Ústí nad Labem 

B) u k l á d á 

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

a) podepsat Prohlášení o partnerství dle bodu A) a B) tohoto usnesení 

T: ihned 

 

417/17R/19 

Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence 

kriminality 2019 
 

Rada města po projednání 
 

A) b ere   na   v ědo mí  
1. přiznání státní účelové dotace MVČR na dílčí projekty Programu prevence 

kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2019 v následujícím 

rozložení : 

 

p.č. realizátor název projektu 
podíl 

města  

přiznaná 

dotace 

celkové 

náklady  

podíl 

měst

a 

(%) 

1. 

Městská 

policie MP dětem 48 000,00 92 000,00 140 000,00 34,29 

2. 

Oblastní 

charita I - Legal 42 600,00 98 000,00 140 600,00 30,30 

3. Spirála 

Šance pro 

všechny 9 000,00 73 000,00 82 000,00 10,98 

4. Spirála Začít znovu 6 000,00 54 000,00 60 000,00 10,00 

Celkem 105 600,00 317 000,00 422 600,00 24,99 

 

2. přiznání státní účelové dotace MVČR na tříletý dílčí projekt Programu prevence 

kriminality na místní úrovni na rok 2019 v následujícím rozložení : 

 

p.č. realizátor 
název 

projektu 
rok 

podíl 

města  

přiznaná 

dotace 

celkové 

náklady  

podíl 

města 

(%) 

1. 
Městská 

policie 

APK 2019-

2021 

2019 115 900,00 893 000,00 1 008 900,00 11,49 

2020 208 400,00 1 500 000,00 1 708 400,00 12,20 

2021 208 400,00 1 500 000,00 1 708 400,00 12,20 

Celkem 532 700,00 3 893 000,00 4 425 700,00 12,04 

 

3. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu a) 1., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2019 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 105,60 tis. Kč 

4. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekt uvedený v bodu a) 2., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2019 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 115,90 tis. Kč 



B) s c h v a l u j e 
1. přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 4 210 tis. Kč na jím schválené 

projekty dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení 

2. rozpočtové opatření městské policie na rok 2019 ve výši 1 210 tis. Kč (státní dotace 

MVČR) na schválené projekty dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 210 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 1 210 tis. Kč v položce prevence kriminality 

3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie ve výši 221,50 tis. Kč 

(podíl města Ústí n/L) na zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence 

kriminality 2019“ dle bodu a) 1. a 2. tohoto usnesení takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

221,50 tis. Kč. v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 221,50 tis. Kč v položce prevence kriminality 

4. uzavření smlouvy s Oblastní charitou Ústí nad Labem (dílčí projekt I-Legal) 

a           Spirálou, Ústecký kraj, z. s.  (dílčí projekty Šance pro všechny a Začít 

znovu).           Obsahem těchto smluv budou dodavatelské služby na realizaci 

projektu.  

C) u k l á d á 

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

a) uzavřít smlouvy se subjekty dle bodu B) 4. tohoto usnesení na zajištění 

dodavatelské služby v rámci realizace dílčích projektů 

 

418/17R/19 

Rozpočtové opatření FO a MP 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1 .  rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 200 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, ve výši 

200 tis. Kč – investiční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci 

„Nákup služebních vozidel pro MP“ o částku 200 tis. Kč 

 

419/17R/19 

Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ – Poskytnutí grantu pro oblast 

ŽP a EVVO – ochrana ovzduší 
 

Rada města po projednání 
 

A )  schvaluje  

1. poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru 

životního prostředí takto: 



a) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace (IČO 70225931)             ve výši 20,00 tis. Kč 

b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 

(IČO 44555474)                                  ve výši 18,53 tis. Kč 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace (IČO 

44553226)                                   ve výši 20,00 tis. Kč 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu s p. o.: 

a) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace (IČO 70225931) 

b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 

(IČO 44555474) 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace (IČO 

44553226) 

3. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 58,53 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP – oddělení ochrany ovzduší, 

odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 58,53 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na podporu aktivit 

EVVO takto: 

Mateřská škola Vyhlídka, p. o. (IČO 70225931)  20,00 tis. Kč  

Základní škola Anežky České, p. o. (IČO 44555474)  18,53 tis. Kč 

Základní škola Mírová, p. o. (IČO 44553226)  20,00 tis. Kč 

B)  neschvaluje 

1. poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru 

životního prostředí takto: 

a) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace (IČO 70200998)  

b) Krásné sousedění , z.s., Ústí nad Labem, Keplerova 698/12 (IČO 04816269)  

 

 

 

420/17R/19 

Rozpočtové opatření OŽP – poskytnutí neinvestiční dotace – Drtiče 

zahradního odpadu 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ 

B )   s chv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 411,76 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 411,76 tis. Kč v položce účelové 

prostř. od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o 

částku 411,76 tis. Kč („Pořízení drtičů zahradního odpadu“) 

 

 



421/17R/19 

Vyhlášení přírodní rezervace Sluneční stráň, k. ú. Brná 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  předložený záměr AOPK ČR na vyhlášení přírodní rezervace Sluneční stráň a jejího 

ochranného pásma, k. ú. Brná 

 

422/17R/19 

Nařízení k oznámení záměru zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvody 403803 a 404802 pro roky 2021 - 2030 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e    n a   v ě d o m í  

1. informaci o zajištění zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody 

403803 a 404802 pro roky 2021 - 2030 

B) s c h v a l u j e  
1. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2019 o oznámení záměru zpracování 

lesních hospodářských osnov na území zařizovací obvody 403803 a 404802 pro roky 

2021 až 2030 

 

423/17R/19 

„Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“ – uzavření 

Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na akci „Vybudování zimní sportovní haly 

pro beach volejbal“ 
 

 

424/17R/19 

Dodatky ke Smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení věcného 

břemene – služebnosti 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e 

1. uzavření dodatků ke Smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 

– služebnosti mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a statutárním městem Ústí nad 

Labem a to konkrétně:  



a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

č. BS/01/U/Vot/2016 

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě č. 1018764 

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 1025 C 16/08 

d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1015 C 16/08 

 

 

425/17R/19 

Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „U 

SMART ZONE -  testování autonomních systémů” 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. aktuální situaci ohledně přípravné a realizační fáze projektu U SMART Zone 

B )  s ch va lu j e  

1. Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „U SMART ZONE -  

testování autonomních systémů” ve znění dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

426/17R/19 

Rozpočtové opatření OSR, OMOŠ a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

výši 1 151,83 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce Oddělení projektů a dotací ve výši 1 151,83 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka ve 

výši 1 151,83 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky   859,58 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné  292,25 tis. Kč. 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 2 375 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 375 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a 

školství – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v celkové výši 550 tis. 



Kč, na zajištění akce „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ 

takto: 

- ZŠ Anežky České         300 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní                     250 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce oddělení projektů a dotací ve výši 1 825 tis. Kč 

 

427/17R/19 

Rozpočtové opatření  OSR - Dny evropského dědictví 2019 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení cestovního ruchu 

a odboru městských organizací a školství v celkové výši 10 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení cestovního ruchu 

o částku 10 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové 

výši 10 tis. Kč na realizaci doprovodného programu k akci „Dny evropského 

dědictví 2019“ takto: 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  5 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  5 tis. Kč 

 

428/17R/19 

Rozpočtové opatření OSR - MRS Vstupenky Ústí 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 480 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 480 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy vytvořené OSR nad schválený rozpočet 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 480 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

 

429/17R/19 

Rozpočtové opatření OKSS a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 510 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 

„Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 510 tis. Kč v položce účelové 



transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

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

sociálních služeb ve výši 249,60 tis. Kč, v položce oblast ostatní činnosti  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka ve 

výši 260,40 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky   194,33 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné    66,07 tis. Kč 

 

 

430/17R/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 neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

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

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

výši 295,00 tis. Kč v položce „Ostatní výdaje odboru“ 

 

 

431/17R/19 

Darování pozemku p. č. 351/2 vč. stavby garáže v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 351/2 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Dany Adamcové, bytem , do 

vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

B )  uk l ádá  
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                   

                                                                                      T:  31. 12. 2019    

 

 

 

432/17R/19 

Záměr pachtu pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř 



 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pachtu pozemku p. č. 338/1 o výměře 4895 m2 v k. ú. Mojžíř za těchto 

podmínek: 

a) pachtovné ve výši min. 4.000,- Kč/ha/rok 

b) účel: zemědělské využití – sečení trávy 

c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty 

 
 

433/17R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1941/27 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 
 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1941/27 o výměře 465 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

434/17R/19 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 696 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 696 o výměře cca 34 m2 z celkové výměry 

1996 m2 v k. ú. Brná nad Labem 

 

 

435/17R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 63/5 v k. ú. Dobětice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemku p. č. 63/5 o výměře 630 m2 v k. ú. Dobětice 

 

 

 

436/17R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Všebořice 



 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 36 m2 z celkové výměry 3657 

m2 v k. ú. Všebořice 

B )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 36 m2 z celkové výměry 

3657 m2 v k. ú. Všebořice za těchto podmínek: 

a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) pozemek nesmí být oplocen 

d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

437/17R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 v k. ú. Strážky u Habrovic 
 

Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 o výměře cca 115 m2 z celkové výměry 

183 m2 v k. ú. Strážky u Habrovic 

 

438/17R/19 

Prodej pozemku p. č. 929/2 v k. ú. Předlice 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1 .  s převodem pozemku p. č. 929/2 o výměře 640 m2 v k. ú. Předlice formou prodeje 

společnosti AAS czech s. r. o., Žďár 62, 403 34 Velké Chvojno, IČ 28487711 za 

těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši 600,- Kč/m2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého 

posudku 

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 )  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  



 

439/17R/19 

Zpráva o stavu místních komunikací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu o stavu místních komunikací ve správě odboru dopravy a majetku Magistrátu 

města Ústí nad Labem 

 

 

440/17R/19 

Objekty pro krizové ubytování 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyčlenění bytu o velikosti 0+1 v objektu Resslova č.p. 814/42 pro potřeby krizového 

ubytování 

 

 

441/17R/19 

Umístění kontejnerů na textil 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2m2, na částech 

pozemků p.č.: 

1.1. 3241/101 v k.ú. Střekov (ul. Nová) 

1.2. 2499 v k.ú. Střekov (ul. Žukovova) 

1.3. 176/223 v k.ú. Dobětice (ul. Šrámkova) 

1.4. 861/3 v k.ú. Krásné Březno (ul. Neštěmická) 

1.5. 684 v k.ú. Neštěmice (ul. Mlýnská) 

1.6. 139/62 v k.ú. Bukov (ul. Baráčnická) 

1.7. 4185/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. Masarykova) 

1.8. 13 v k.ú. Habrovice (Habrovice) 

1.9. 98/2 v k.ú. Strážky u Habrovic (Strážky) 

1.10. 194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem (ul. Sokratova) 

1.11. 1927 v k.ú. Klíše (ul. Štefánikova) 

1.12. 86/3 v k.ú. Skorotice (ul. Bukovská) 

1.13. 1941/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. SNP) 

1.14. 493/1 v k.ú. Všebořice (ul. Havířská) 

1.15. 1541 v k.ú. Bukov (ul. Masarykova) 

1.16. 1626/31 v k.ú. Bukov (ul. Na Kohoutě) 



1.17. 1534 v k.ú. Bukov (ul. Kapitána Nálepky) 

1.18. 57/71 v k.ú. Všebořice (ul. Spartakiádní) 

1.19. 73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská) 

1.20. 1974/1 v k.ú. Klíše (ul. Klíšská) 

za podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 2 000,-Kč/1 ks kontejneru/rok bez DPH 

b) četnost vývozu kontejnerů dle potřeby, min. 1 x týdně včetně úklidu textilu 

v okolí kontejnerů 

c) umístění kontejnerů nebude zasahovat do průjezdních či průchozích profilů 

komunikací  

d) bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

442/17R/19 

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni 

– služebnosti - Povodí Ohře, s. p. 
 

Rada města po projednání 
 

A) s ch va lu j e  
1. zřízení věcného břemene – služebnosti se státním podnikem Povodí Ohře, 

IČ: 70889988 k pozemku p.č. 1368/5 v k.ú. Bukov, z důvodu umístění lávky pro pěší 

a zaústění dešťové kanalizace. Pro výpočet ocenění věcného břemene bude použita 

sazba: 

a) 40,25 Kč/m2 x m2 x 5 let  

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souladu s bodem A) 1. 

 

 

443/17R/19 

Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově – Zřízení věcného 

břemene 
 

Rada města po projednání 
 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 115/6R/19 ze dne 4. 2. 2019 v  úplném znění 

B )  s ch va lu j e   

1. zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2143/1 a 2143/12 v k.ú. Střekov, ve 

vlastnictví společnosti České dráhy a.s., IČ: 70994226, ve prospěch statutárního 

města Ústí nad Labem, spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodní 

a kanalizační přípojky za jednorázovou náhradu ve výši cca 20.000,- Kč bez DPH 

2.  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souladu s bodem B) 1. 

444/17R/19 

DPmÚL – Změna smluvních aktů 

 
Rada města po projednání 



 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 

trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad 

Labem“ 

2. uzavření dodatku č. 4 smlouvy„o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 

linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města 

Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí“ 

3. změnu tarifních podmínek v MHD platných od 8. 12. 2019 dle předloženého znění 

B )  u k l á d á 

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

a) zapracovat změnu dle bodu A) 3. tohoto usnesení do smluvních aktů mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem 

          T: 30. 9. 2019 

 

445/17R/19 

Navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Hlavní 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s  navýšením kapacity školní jídelny Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace z 500 na 850 porcí pokrmů od 1. 9. 2019 

 

 

446/17R/19 

Odměny ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění, takto:  

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/4/2019) 

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

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/5/2019) 

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

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/6/2019) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/7/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/8/2019) 

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

2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/9/2019) 

g) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 



příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2019) 

h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/11/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/12/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/13/2019) 

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

1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/15/2019) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/17/2019) 

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

323/3a, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/18/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/19/2019) 

q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/20/2019) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/21/2019) 

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

277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/22/2019) 

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

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/23/2019) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/24/2019) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/25/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/26/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/27/2019) 

y) Alena Havelková, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/28/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/29/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/30/2019) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/31/2019) 

cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/32/2019) 

dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/33/2019) 

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

Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/34/2019) 



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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/35/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/36/2019) 

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

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2019) 

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

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/38/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2019) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/40/2019) 

ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/41/2019) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/42/2019) 

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

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/43/2019) 

oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí 

č. O/44/2019) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/45/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/46/2019) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/47/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/48/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/49/2019) 

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

3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/50/2019) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/51/2019) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/52/2019) 

xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (rozhodnutí 

č. O/53/2019) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/54/2019) 

zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/55/2019) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/56/2019) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/57/2019) 

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

(rozhodnutí č. O/58/2019) 

ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 



(rozhodnutí č. O/59/2019) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/60/2019) 

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

(rozhodnutí č. O/61/2019) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

(rozhodnutí č. O/62/2019) 

hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/63/2019) 

iii) Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/64/2019) 

jjj) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/65/2019) 

2. v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 

znění, odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu ke 

dni 31. 7. 2019 

a) Mgr. Libuši Renové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/66/2019) 

 

 

447/17R/19 

Platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano v í    

1. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 8. 2019 (platový výměr č. 7/2019) 

 

 

448/17R/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 

78,33 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 78,33 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 

78,33 tis. Kč Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 



příspěvkové organizaci, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

249,75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o celkovou částku 

249,75 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 73,80 tis. Kč Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizaci v rámci spolufinancování zřizovatele na realizaci 

projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 6,56 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvkové organizaci na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí žáků 

na Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2019 ve Zlíně 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

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

Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci 

ve výši 169,39 tis. Kč na akci „ZŠ Vinařská - pořízení plynového kotle 

do ŠJ“  

B )  uk lád á  

1. Mgr. Jitce Tržilové, ředitelce Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 

šatnových bloků do 2 šaten mateřské školy 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

2. Mgr. Květoslavovi Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

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

plynového kotle do školní jídelny 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

 

 

449/17R/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 v celkové výši 

57,40 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 57,40 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 



Labem, p. o. ve výši 57,40 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

35 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35 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 Činohernímu 

studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 35 tis. Kč na vydání 

publikace „Překročit hranice, moderní německá dramatika“ 

 

 

450/17R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové   organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

380,01 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 380,01 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 380,01 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých 

na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŚ Hluboká, p. o.  26,65 tis. Kč 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  153,06 tis. Kč 

ZŠ Stříbrnická, p. o.  98,57 tis. Kč 

ZŠ Rabasova, p. o.  3,79 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o.  42,56 tis. Kč 

DS Bukov, p. o.  22,68 tis. Kč 

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.  9,30 tis. Kč 

ZOO Ústí nad Labem, p. o.  7,03 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  16,37 tis. Kč 

 

 

 

 

 

451/17R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelové investiční dotace 

 
Rada města po projednání 



 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

 502,50 tis. Kč - zapojení účelové investiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MPSV takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 502,50 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 ve výši 502,50 tis. 

Kč na akci „Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obř. síní starého 

krematoria“ 

 

452/17R/19 

Souhlas s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor – garáží 

Pečovatelské službě Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  s  účinností od 1. 7. 2019 

1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáží mezi Antonínem Sládkem, 

bytem Teplice zastoupený na základě plné moci paní 

Irenou Matisovou a Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací  

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor  - garáže mezi Irenou Matisovou, 

bytem Ústí nad Labem a Pečovatelskou službou Ústí nad 

Labem příspěvkovou organizací  

 

453/17R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 

IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace, IČ 44226241: 

a) ve výši 39 732,- Kč na období od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

b) ve výši 59 856,- Kč na období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

454/17R/19 

Stanovení platů ředitelek mateřských škol  

 
Rada města po projednání 

 



A )  s t ano vu j e  

1. Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 

526, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 7. 2019 (platový výměr č. 8/2019) 

2. Ireně Holakovské, ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky 

Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2019 (platový výměr č. 9/2019) 

3. Bc. Jaroslavě Sobotkové, ředitelce Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2019 (platový výměr č. 10/2019) 

4. Bc. Ivaně Votroubkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2019 (platový výměr č. 11/2019) 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám mateřských škol s účinností 

od 1. 9. 2019 takto: 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 12/2019) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 13/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 14/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 15/2019) 

e) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (platový výměr č. 16/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 17/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 18/2019) 

h) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 19/2019) 

i) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 20/2019) 

j) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (platový výměr 

č. 21/2019) 

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

Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 22/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 24/2019) 

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

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2019) 

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

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2019)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2019) 

q) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 



příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2019) 

r) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2019) 

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

organizace (platový výměr č. 30/2019) 

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

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2019) 

u) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace (platový výměr č. 32/2019) 

v) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr 

č. 33/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 34/2019) 

x) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 35/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 36/2019)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 37/2019) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 39/2019) 

 

455/17R/19 

Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy na 

školní rok 2019/2020 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e      

1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 

školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok  

2019/2020: 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí  přípravné třídě základní školy podle 

bodu A) tohoto usnesení 

 

456/17R/19 

Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 



 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského 

zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2019/2020 – 

zvýšení počtu žáků ve třídě:  

a) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková 

organizace 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol uvedených 

v bodě A) 

 

457/17R/19 

Záměr transformace lůžek v Domově Velké Březno 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr transformace lůžek sociální služby domovy pro seniory na lůžka sociální 

služby domovy se zvláštním režimem v Domově Velké Březno, příspěvkové 

organizaci s účinností od 1. 1. 2020 
 
 
 

458/17R/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) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z. p. s (IČ 445 56 349) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční činnost - veslování“ 

ve výši 30.000,- Kč 

b) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z. p.  (IČ 445 56 349) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turnaj v boccie“ ve výši 11.300,- Kč 

B )  n es 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) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z. p. s (IČ 445 56 349) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoční turnaj v boccia“ ve výši 

20.000,- Kč 



 

 

459/17R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři 

 
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 pro seniory z rozpočtu statutárního  města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.1, p.s., (IČ:750 14 

271) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva zámku 

v Ratibořicích a babiččino údolí“  ve výši 12.400,-  Kč 

b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.4, p.s.,  (IČ: 750 

14 343) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení 

Dubice“ ve výši 8.500,- Kč 

c) Za Sebuzín krásnější, z.s. (IČ: 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Den seniorů“ ve výši 9.700,-Kč. 

d) Rodinné centrum Slunečník, z.s., (IČ: 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „ Motalinky aneb Kreativní klub seniorů“ ve výši 12.700,- Kč. 

e) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Aktivizačně-rekondiční pobyt Benecko“ ve výši 14.200,-Kč. 

f) Senioři ČR, z.s., (IČ: 069 03 584) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Celoroční pořádání akcí v rámci městského klubu seniorů v Domě kultury na rok 

2019“ ve výši 12.300,-Kč 

g) Helena Svatková (nar. 1952), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Klub dovedných rukou“ ve výši 16.200,-Kč 

 

460/17R/19 

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních 

služeb a služeb blízkých službám sociálním 2020 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. Vyhlášení dotačního řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním 2020 

2. „Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním 2020“ v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

3. Návrh výzvy na vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v předloženém znění dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 

461/17R/19 



Poskytnutí dotací 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) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 

spolek (IČ 65399447) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Bubnování 

– trénink pro nevidomé a zrakově postižené klienty SONS“ ve výši  8.000,- Kč 

b) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ ve 

výši  45.000,- Kč 

c) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Velká cena Ústí nad Labem v krasobruslení“ 

ve výši 50.000,- Kč 

d) Václav Kapička (nar. 1967) na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 

na akci „European Masters Games Torino 2019“ ve výši 25.000,- Kč 

e) Oldřich Koza (nar. 1965) na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na 

akci „European Masters Games Torino 2019“ ve výši 25.000,- Kč 

f) RADIOHOUSE s.r.o. (IČ 03497313) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „RADIOFEST 2019 – Labské léto“ ve výši 50.000,- Kč 

 

462/17R/19 

Poskytnutí peněžitého daru       

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru:  

a) ve výši 5 tis. Kč subjektu ZO ČD Depo kolejových vozidel, IČ: 44556578, se 

sídlem Pětidomí 1516/7, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeného předsedou panem 

Petrem Doležalem, na kulturně tematické a družební setkání seniorů z Drážďan 

 

 

463/17R/19 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY 

OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – poskytnutí dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 



Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL 

A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2019 a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty v členění dle podaných žádostí: 

a) Via Europa, z. s.  

Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 26672499                                                                             27 000,- Kč 

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek 

Mezidomí 707/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 44556594                                                                             30 000,- Kč 

c) HASIČI – ZÁCHRANÁŘI z. s. 

č. p. 76, 403 17 Přestanov 

IČ: 08051984                                                                             25 000,- Kč 

d) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř 

Mojžíř 209, 403 31 Ústí nad Labem 

IČ: 63153203                                                                             30 000,- Kč 

e) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 

U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem 

IČ: 63153262                                                                            15 000,- Kč  

f) MEDIC Ústí nad Labem, z. s. 

17. listopadu 285/29, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 

IČ: 01546945                                                                            39 000,- Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. Tomáš Vlach    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

     náměstek primátora                                                    primátor města 

 
 




