
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

18. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 8. 7. 2015 

Usnesení č. 551/15 - 578/15 

 

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

 

 

 

551/15 

Dodatek č. 1 jednacího řádu Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 1 jednacího řádu Rady města Ústí nad Labem v předloženém znění 

 

 

 

552/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

 

553/15 

Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 

z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí 

nad Labem – dodatek č. 13 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 13 Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem 



554/15 

Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚ, a.s. za rok 2014    

 
Rada města po projednání 

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

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

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  účetní závěrku společnosti za rok 2014 

2 .  vyrovnání ztráty za rok 2014 v celkové výši 13 919 089,96 Kč, a to zaúčtováním 

do účetního období r. 2015 na účet 429 01 – neuhrazená ztráta minulých let 

 

 

555/15 

Převod pozemku p. č. 1287/11 v k. ú. Ústí n. L. do správy MO 

město 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemkové parcely č. 1287/11 o výměře 1247 m2 v k. ú. Ústí nad Labem do 

svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem - město 

 

 

556/15 

Převod stavby bývalých WC na pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. 

Střekov do správy MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. převod stavby bývalých veřejných záchodků na pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. 

Střekov do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

 
 

557/15 

Úprava usnesení RM č. 165/15 ze dne 4. 2. 2015 
 

Rada města po projednání 
 

A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 165/15 ze dne 4. 2. 2015 takto: 

a) bod D)1. se vypouští celý 

b) ostatní text zůstává nezměněn 



558/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 o výměře cca 98 m2 z celkové výměry 

5019 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení 

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

559/15 

RO ODM – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 300,54 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 300,54 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 odboru dopravy a 

majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 233,14 tis. Kč 

na zajištění správy majetku města 

c) navýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 odboru dopravy a 

majetku o částku 67,40 tis. Kč v položce provoz lanové dráhy  

 

 

560/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Inženýrské sítě pro RD-

Klíše“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1896/35, 1996,  

v k.ú. Klíše, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní, 

kanalizační  a  plynové   přípojky,   na   dobu   neurčitou   ve   prospěch  pozemku 

p. č. 1896/1, k.ú. Klíše, který je v současné době ve vlastnictví Ing. Petra Krejčího, 

nar. xxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě 



sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby 

geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného 

břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s Ing. Petrem Krejčím, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

561/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Labe, Ústí nad Labem, 

levý břeh – protipovodňová ochrana“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 2887/1, 4190/29, 4267 v 

k.ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

přeložky STL plynovodu vybudovaného v rámci výstavby protipovodňových 

opatření (PPO) – vodního díla, na dobu neurčitou ve prospěch společnosti RWE 

GasNet, s.r.o., IČ 27295567, za jednorázovou úhradu, která je stanovena na základě 

sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby 

geometrickým plánem č. 4820-213/2014  

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností  

RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou společností RWE Distribuční služby s.r.o. (strana 

oprávněná) a s Povodí Labe, státní podnik (investor), dle podmínek uvedených v 

bodě A)1. 

 

 

562/15 

Historický majetek města – soudní smír s Lesy ČR, s. p. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. v případě uzavření soudního smíru s žalovaným subjektem Lesy České republiky, 

s. p. v rámci žaloby na určení vlastnického práva, vedené pod č. j. 13 C 56/2013, dle 

ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., k pozemkům p. č. 2306/19, 384, 228, 2306/9, 

334, 424, 335, 336, 267/1 v k. ú. Brná nad Labem, nepožadovat náklady řízení 

spočívající v uhrazeném soudním poplatku 
2. v případě uzavření soudního smíru s žalovaným subjektem Lesy České republiky, 

s. p. v rámci žaloby na určení vlastnického práva, vedené pod č. j. 13 C 61/2013, dle 

ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., k pozemkům p. č. 151/7, 151/8, 338, 348/1, 

151/1, 151/4, 151/9, 177, 328/1, 339, 348/4, 348/7, 362/1 v k. ú. Kojetice u 

Malečova, nepožadovat náklady řízení spočívající v uhrazeném soudním poplatku 
 

 



563/15 

Revokace usnesení RM č. 547/15 ze dne 22. 6. 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 547/15 ze dne 22. 6. 2015 v úplném znění 

 

 

564/15 

Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební 

úpravy – jednací řízení bez uveřejnění 

 
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. s uskutečněním jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 

7 písm. a) bod 1. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), k veřejné zakázce 

pod názvem „Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební úpravy“  

2. s uzavřením dodatku č. 2 k řešení prostupů pro vzduchotechniku a klimatizaci,  

prořezů betonové stropní desky při provádění otvoru pro výtahovou šachtu a řešení 

problémů souvisejících s vlhkostí v objektu prodejních jednotek Za nádražím, 

jejíchž rekonstrukci provádí firma INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, PSČ 400 07, 

Ústí nad Labem  IČ: 00671533 jako vítězný uchazeč na základě veřejné zakázky 

B) p o v ě ř u j e 

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

a) realizovat všechny nezbytné úkony týkající se jednacího řízení bez uveřejnění 

dle písm. A) bod 1. 

b) uzavřít na základě jednacího řízení bez uveřejnění s firmou INSKY spol. s r.o., 

Nový Svět 100, PSČ 400 07, Ústí nad Labem,  IČ: 00671533, dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo ze dne 2.10.2014 

                                                                                       T: ihned 

 

565/15 

Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě na Základní škole 

Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění 

a) na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 

organizace z 15 na 18 dětí na školní rok 2015/2016  



B )  zmo cňu j e  

1. vedoucí OŠKSS  

a) k   podpisu   udělení   výjimky   z   počtu   dětí   v   přípravné  třídě pro 

Základní školu Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace 

pro školní rok 2015/2016 

 

 

566/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou 

formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce       

2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 77 tis. Kč k zapojení účelové neinvestiční 

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

bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území ČR v roce 2015 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 77 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 55 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 22 tis. Kč 

v položce údržba a opravy místních komunikací 

B )  uk lád á  

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

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč dle bodu A) 1. c) 

tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

 

T: do 30. 11. 2015 

 

567/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

33,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 33,80 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 



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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 11,80 tis. Kč na preventivní 

programy 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 22,00 tis. Kč na 

preventivní programy 

 
 

568/15 

Stanovení platu Mgr. Zinčenkové, pověřené řízením Činoherního 

studia města ÚL, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s t ano vu j e   

1. Mgr. Kamile Zinčenkové, pověřené řízením Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace  

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

(obecní zřízení), v platném znění 

- plat s účinností od 1. 7. 2015 (platový výměr č. 42/2015) 

 

 

569/15 

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. – změny na pozici 

řízení organizace        
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. rezignaci Mgr. Kamily Zinčenkové na pověření řízením Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ke dni 8. 7. 2015 

B )  j men u je  s  ú činn os t í  od  9. 7. 2015 

1. MgA. Jiřího Trnku, nar. xxxxxxxxx 

a) na pracovní místo ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace na dobu určitou do 30. 6. 2016 

C )  s t ano vu j e   

1. MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

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

(obecní zřízení), v platném znění 

- plat s účinností od 9. 7. 2015 (platový výměr č. 43/2015) 

 

 

 



D )  uk lád á   

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS  

a) organizačně zabezpečit vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele 

Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace s tím, že 

nový ředitel bude jmenován na základě výsledků výběrového řízení s účinností 

od 1. 7. 2016 

T: leden 2016 

 

 

570/15 

Zajištění zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací 

obvod Ústí nad Labem (Nařízení Statutárního města Ústí nad 

Labem) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o zajištění zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací 

obvod Ústí nad Labem pro roky 2017 - 2026 

B )  s ch va lu j e  

1. návrh Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem o záměru zadat zpracování 

Lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Ústí nad Labem 

C )  v y d á v á 

1. Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2015 ve smyslu bodu B) 

 

 

 

571/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 45,13 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45,13 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

45,13 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 

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

 

 

 



572/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – výsadba 

minimálního   podílu  melioračních   a   zpevňujících   dřevin   v  

2. pololetí 2014 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 15,65 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15,65 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

15,65 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 2. pololetí roku 2014 pro státní podnik 

Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín) 

 
 

573/15 

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním 

organizacím, pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti 

ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dotaci nestátním organizacím působícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti ochrany 

obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2015 v celkové výši 220 tis. Kč 

v členění dle podaných žádostí a výše příspěvku takto: 

a) Via Europa, z.s. 

Na Spálence 715/3, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ 26672499                                          8 000,-Kč 

b) MS VZS ČČK v Ústí nad Labem, o.s.  

Střekovské nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí n.L - Střekov. 

IČ: 44556594                                                                       17 000,-Kč 

c) MEDIC 

17. listopadu 285/29, 400 10 Ústí n.L. 

IČ: 01546945                                                                        8 000,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem 

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 44225512                                                                        7 000,-Kč 

e) Dobrovolnické centrum, o.s. 

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 70225842                                                                        5 000,-Kč 

f) Spirála  

K Chatám 22, 403 40 Ústí n.L.  

IČ: 68954221                                                                        5 000,-Kč 



g) Akademie dobrovolných záchranářů ČR , z.s. 

Picassova 549, 403 31 Ústí .L. - Neštěmice  

IČ: 22875051                                                                        8 000,-Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů Svádov 

Pod Lesem 207, 403 22 Ústí n.L. - Svádov 

IČ: 65082371                                                                       20 000,-Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Libouchec 

Libouchec 1, 403 35 Libouchec 

IČ: 63153823        12 000,- Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř 

Opletalova 473, 403 31 Ústí n.L.- Neštěmice 

IČ: 63153203         12 000,-Kč 

k) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Střekov 

Kojetická 149/86, 400 03 Ústí n.L.- Střekov 

IČ: 75086808                                                                       20 000,-Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 

Opletalova 466, 403 31 Ústí n.L.- Neštěmice 

IČ: 63153262                                                                      20 000,-Kč 

m) Sbor dobrovolných hasičů STEBNO 

Stebno 22, 400 02 Stebno 

IČ: 63153271                                                                        9 000,-Kč 

n) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II 

Hoření 2472/14, 400 11 Ústí n.L. 

IČ: 75115905                                                                        7 000,-Kč 

o) Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice 

Teplická 375, 403 17 Chabařovice 

IČ: 66111463                                                                       12 000,-Kč 

p) Sbor dobrovolných hasičů Telnice 

Varvažov 122, 403 38 Telnice 

IČ: 63153220       12 000,- Kč 

q) Sbor dobrovolných hasičů Ryjice 

Ryjice, 403 31 Ryjice 

IČ: 63153211         8 000,-Kč 

r) Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno 

Velké Chvojno 8, 403 34 Velké Chvojno 

IČ: 63153807                                                                       10 000,-Kč         

s) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Malé 

Březno 

Malé Březno, 400 02 Malé Březno nad Labem 

IČ: 75078082                                                                       12 000,-Kč 

t) Sbor dobrovolných hasičů Malečov 

Malečov 49, 403 27 Malečov 

IČ: 63153190                                                                        8 000,-Kč 

B) s o u h l a s í 

      1. s uzavřením smluv na poskytnutí dotace dle bodu A) 

 

 

 

 



574/15 

Změna složení Povodňové komise města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1. Věra Nechybová se zvolením primátorkou města Ústí nad Labem stala, v souladu s 

§ 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

a) předsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem 

B )  o dv o lá vá  

1. Martina Hausenblase, MBA  

a) z funkce místopředsedy Povodňové komise města Ústí nad Labem 

C )  j men u je  

1. MUDr. Jiřího Madara  

a) místopředsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem 

 

575/15 

Pronájem části pozemku p. č. 2533/1  v k. ú. Ústí nad Labem 

sousedícího s objektem  Magistrátu města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 2533/1 o výměře 23 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, dle 

projektu určené jako parkovací místa č. 30 a 44, od pronajímatele HERITAGE 

REAL ESTATES s.r.o., Dlouhá 130, 76001 Zlín, IČ 03559777, za těchto 

podmínek: 

a) účel nájmu: krátkodobé parkování vozidel obsluhujících a zásobujících objekt 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

b) nájemné: 78,26 Kč/ m2/měsíc bez DPH 

c) pronájem  na   dobu   neurčitou   s  účinností od 15. 7. 2015, s výpovědní lhůtou 

3 měsíce 

B )  uk lád á  

1. Ing. Zdeňku  Janíkovi, vedoucímu odboru hospodářské správy MmÚ 

a) uzavřít nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku HERITAGE REAL ESTATES 

s.r.o., Dlouhá 130, 76001 Zlín, IČ 03559777, a to dle podmínek stanovených 

v bodě A) 1.  

 

576/15 

Dodatek č. 3 ke směrnici RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 3 ke směrnici Rady města č. 1/2012 o veřejných zakázkách v předloženém 

znění 

 



577/15 

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1.  body B) a C)  usnesení rady města č. 474/15  

B )  s ch va lu j e   

1. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 9.7.2015 takto: 

a) změnu znění bodu 10.2. článku 10 Primátor města dle přílohy č. 3 důvodové 

zprávy 

b) změnu znění bodu 11.5. článku 11 Náměstci primátora dle přílohy č. 4 

důvodové zprávy 

c) zrušení 2 tabulkových míst v kanceláři primátora 

d) přesun jednoho tabulkového místa z odboru hospodářské správy na odbor 

rozvoje města 

2. organizační členění magistrátu města a počty zaměstnanců města zařazených do 

magistrátu v jednotlivých odborech jsou dány přílohou č. 5 důvodové zprávy 

3. celkový počet zaměstnanců města zařazených do magistrátu se snižuje na 371 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

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

smyslu bodu B) 

T: ihned 

b) připravit komplexní organizační změnu MmÚ s účinností od 1. 1. 2016 

 

 

578/15 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 
 

 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

dotace pro MO Neštěmice ve výši 2 911,79 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o 2 911,79 tis. Kč v položce 

finanční rezerva    

b) poskytnutí neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 2 911,79 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na provoz (na opravy chodníků v Krásném Březně) 

 

 

 

 

 

 

              MUDr. Jiří Madar                           Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky       primátorka města 


