
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

21. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 3. 10. 2018 

Usnesení č. 572/18 - 615/18 

 

 

572/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění u těchto usnesení 

a) 675/17 na 31. 12. 2018 

 

573/18 

Metropolnet, a. s.: (1) úkoly pro období 2019 – 2021, (2) nová 

organizační struktura společnosti, (3) stav soudních sporů 

k 18. 09. 2018 

 
Rada města po projednání 
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako jediný 

společník  Metropolnet, a. s. 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. písemnou zprávu o úkolech společnosti Metropolnet, a. s. pro období 2019 – 2021 

2. novou organizační strukturu společnosti Metropolnet, a. s. 

3. stav soudních sporů k 18. 09. 2018 včetně žádosti R. Cruze 

 

 

574/18 

Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 

2018 a schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 

 
Rada města po projednání 

dle § 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. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, 

DČ: CZ6453182021, IČ: 44291132) na základě návrhu Představenstva společnosti 

Metropolnet, a. s., jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet, 

a. s. za účetní období 2018 

2. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a. s. na rozdělení zisku za rok 2017 

ve výši 1 919 000,- Kč následovně: 

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

konkrétně částku 95 950,- Kč do rezervního fondu společnosti 

b) zbylých 95 % zisku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2017, konkrétně částku 

1 823 050,- Kč převést na účet nerozděleného zisku 

 

575/18 

Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové neinvestiční dotace 

pro městské obvody ze státního rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva financí ČR v celkové výši 2 955 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 2 955 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 

2 955 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb - do Senátu 

Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů, 

konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, takto: 

- MO – město   1 195,24 tis. Kč 

- MO Severní Terasa     688,71 tis. Kč 

- MO Neštěmice     599,67 tis. Kč 

- MO Střekov      471,38 tis. Kč 

 

576/18 

Rozpočtové opatření OHS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 211 tis. Kč takto: 

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

o částku 29 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské 

správy 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3, v položce příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku o částku 58 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem 

hospodářské správy 

 



c) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. 

č. 03, ve výši 55 tis. Kč u akce „Odvodnění anglických dvorků“ 

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. 

č. 04, ve výši 69 tis. Kč u akce „Obnova vozového parku“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. 

č. 04, ve výši 141 tis. Kč na akci „Úpravna pitné vody MmÚ“ 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

ve výši 70 tis. Kč v položce provozní výdaje  

 

 

577/18 

Rozpočtové opatření OŽP a KT  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a kanceláře tajemníka ve výši 

200 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

200 tis. Kč v položce městský informační systém 

b )  zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

o částku 200 tis. Kč 

 

 

578/18 

Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

Malátova – velkoplošná oprava“ takto: 

1. SaM silnice a mosty a. s. 

2. STRABAG a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava“, a to dodavatele, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti SaM silnice a mosty 

Děčín a. s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1, IČ: 250 42 751, 

s nabídkovou cenou ve výši 1 078 070,- Kč bez DPH, a to za předpokladu, 

že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

u ÚOHS 

 

 

 

 



C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Parkoviště Malátova – velkoplošná 

oprava“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SaM silnice  

a mosty Děčín a. s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1, IČ: 250 42 751, 

a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele u ÚOHS, a v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním 

místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém 

místě v pořadí 
 
 

 

579/18 

Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu 

města Ústí nad Labem – zhotovitel stavby – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu města Ústí nad Labem“ – 

zhotovitel stavby takto: 

1. Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. 

2. vyloučení účastníka Jindřicha Turka z další účasti na zadávacím řízení z důvodu 

neprokázání splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a tak nesplnění požadavků 

zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově 

Magistrátu města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, a to dodavatele, který splnil 

podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace tj. společnosti Gerhard Horejsek 

a spol., s. r. o., se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, IČ: 005 26 282, 

s nabídkovou cenou ve výši 6 332 949,20 Kč bez DPH, a to za předpokladu, 

že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

u ÚOHS 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově Magistrátu města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby dle 

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

pozdějších předpisů, společnosti Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. se sídlem Dlouhá 

186/31, 412 01 Litoměřice, IČ: 005 26 282 a to za předpokladu, že nebude podán 

návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. 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 zrušení podlimitní veřejné zakázky. 

 

 

 



580/18 

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 

Labem“ z důvodu zániku účasti v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho 

vyloučení 

 

 

581/18 

Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

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 12. 10. 2018 v době od 15,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městské sady v  Ústí 

nad Labem (okolí koncertní mušle), za účelem konání akce „Polívkový sady“ 

b) dne 30. 11. 2018 v době od 14,00 do 20,00 hodin v lokalitě Park a přilehlé ulice 

před ÚMO Neštěmice, za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu 

v Neštěmicích“ 

c) dne 5. 10. 2018 v době od 15,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Koncert Davida Žaluda – unplugged“ 

d) dne 13. 10. 2018 v době od 10,00 do 21,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Tancování salsy v parku Vol. 3“ 

e) dne 19. 10. 2018 až 21. 10. 2018 v době od 10,00 do 21,00 hodin v lokalitě 

Městských sadů v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Vepřové hody“ 

B )  n eud ěl u j e  

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 15. 9. 2018 v době od 10,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Tancování salsy v parku Vol. 2“ 

b) dne 21. 9. 2018 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Šampionát v pojídání chilli paprik“ 

c) dne 22. 9. 2018 v době od 10,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Šampionát v pojídání chilli paprik“ 

d) dne 29. 9. 2018 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Blešák – charitativní prodej 

oblečení“ 

 

 

 



 

582/18 

„Rekonstrukce Letního kina – sanace“ – uzavření Dodatku č. 3 

ke Smlouvě o dílo 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Letního kina - 

sanace“ 

 

 

583/18 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – 

„Revitalizace ulice Nová II. etapa“  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 128,10 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 

128,10 tis. Kč u akce „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 

128,10 tis. Kč na akci „Revitalizace ulice Nová II. etapa“  

 

 

584/18 

Projekt FORGET HERITAGE 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informace o aktuálním vývoji v realizaci projektu FORGET HERITAGE 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o spolupráci a finanční spoluúčasti  mezi staturáním městem Ústí 

nad Labem a Veřejným sálem Hraničář, spolkem v rámci projektu FORGET 

HERITAGE 

 

 

 

 

 



585/18 

Rozpočtové opatření OSR a KT – ITI ÚChA 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

výši 618,72 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního 

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

Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 618,72 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

453,92 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

154,33 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

ve výši 10,47 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 

 

 

586/18 

Rozpočtové opatření OSR – OCR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 150 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce Příjmy z vlastní činnosti OSR 

ve výši 150 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 150 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 64 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy OSR 

ve výši 64 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 64 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

3. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a odboru městských organizací 

a školství ve výši 20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

ve výši 20 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Muzeu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, 

ve výši 20 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s akcí 

„Dlouhonozí skřítci“ 

 

 



587/18 

Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu 

Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2018 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací v rámci 14. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2018 a následné uzavření smlouvy s jednotlivými 

subjekty takto: 

a) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842) na projekt „DOUČOVATELNA - 

z pětek na čtyřky a možná ještě dál“ ve výši 30.000,- Kč 

b) pULec - První ústecké environmentální centrum, z. s. (IČ: 05834601) na projekt 

„Jak na ochranu životního prostředí v Ústí nad Labem“ ve výši 30.000,- Kč 

c) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277) na projekt „Jubilejní 20. ročník 

Mezinárodního workcampu“ ve výši 27.000,- Kč 

d) Naše VESNA, z. s. (IČ: 07189885) na projekt „Vánoční jarmark - burza 

rukodělných výrobků Chabařovice“ ve výši 30.000,- Kč 

e) Sdružené obranné prapory ČR z. s. (IČ: 04977947) na projekt „Branné dny pro 

rodiny s dětmi“ ve výši 30.000,- Kč 

f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace 

(IČ: 72744979) na projekt „Zpátky do minulosti aneb jak se žilo za našich 

praprapra….. Babiček“ ve výši 20.000,- Kč 

g) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace (IČ: 44553234) na projekt „Labským údolím křížem krážem - 

komplexní exkurze“ ve výši 30.000,- Kč 

h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace (IČ: 

70225966) na projekt „Hravé učení“ ve výši 28.000,- Kč 

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

organizace (IČ: 70200998) na projekt „Zdravou stravou, správným krokem, žiju 

zdravě celým rokem“ ve výši 30.000,- Kč 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 108 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 108 tis. Kč 

v položce oddělení cestovního ruchu 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 108 tis. Kč v rámci 14. kola 

Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2018 

takto: 

- Základní škola Pod Vodojemem, p. o. (IČ 44553234) ve výši 30 tis. Kč 

na projekt: „Labským údolím křížem krážem - komplexní exkurze“ 

- Mateřská škola Vojanova, p. o. (IČ 70225966) ve výši 28 tis. Kč na projekt: 

„Hravé učení“ 

- Mateřská škola Motýlek, p. o. (IČ 70200998) ve výši 30 tis. Kč na projekt: 

„Zdravou stravou, správným krokem, žiju zdravě celým rokem“ 

- Mateřská škola Vinařská, p. o. (IČ 72744979) ve výši 20 tis. Kč na projekt: 

„Zpátky do minulosti aneb jak se žilo za našich praprapra….. Babiček“ 

 



588/18 

„Bukov-centrum“ obsazení 2 bytů zvláštního určení 2+KK 

novými nájemníky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 2+KK, byt 

číslo 209, Baráčnická 809/3 v k. ú. Bukov s žadatelem – pan MUDr. Lukáš 

Syrovátka 

2. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 2+KK, byt 

číslo 309, Baráčnická 809/3 v k. ú. Bukov s žadatelem – pan Jaroslav Šebek 

 

 

589/18 

Uzavření dodatku č. 3 příkazní smlouvy o obstarávání správy 

centra města Ústí nad Labem s rozpočtovým opatřením ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 příkazní smlouvy o obstarávání správy centra města Ústí 

nad Labem a výkonu dalších práv a povinností s příkazníkem Městské služby Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace, IČ 712 38 301, kterým se jednorázově 

navyšuje odměna za říjen 2018 za účelem nákupu nových baterií, filtrů, sacích 

hadic, spojovacího materiálu pro opravu čistících strojů  

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení údržby majetku ve výši 

103 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce rozvoj cyklistiky o částku 103 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce čištění chodníků a vozovek o částku 103 tis. Kč 

 

 

590/18 

Smlouva o nájmu pozemku VS 6508006218 na pronájem pozemku 

p. č. 4302/26 v k. ú. Ústí nad Labem – SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy VS 6508006218 s pronajímatelem Správa železniční 

a dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, na pronájem pozemku 

p. č. 4302/26 o výměře 108 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) doba nájmu: doba neurčitá s výpovědní lhůtou 3 měsíce  



b) účel nájmu: pozemek ve funkčním celku s veřejně prospěšnou stavbou 

protipovodňového opatření ve správě a vlastnictví statutárního města Ústí nad 

Labem 

c) nájemné: 45,- Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. celkem 4.860,- Kč/rok 

 

 

591/18 

Rozpočtové opatření ODM – veřejná linková doprava 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 000 tis. Kč takto: 

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

4 000 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce Dopravní podnik města Ústí n.L. o částku 4 000 tis. Kč  

 

 

592/18 

Smlouva o spolupráci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o spolupořadatelství exteriérové výstavy „Republika 

Československá 1918 - 1939“ 

 

 

593/18 

Rozpočtové opatření OKSS – oblast kultury 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2018 odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Lidé 

výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s., IČ  25049011, ve výši 

200 tis. Kč na celkovou výši dotace 700 tis. Kč a následným uzavřením dodatku 

ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů 

na „výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2018“ 

B )  uk lád á  

1. náměstkovi primátorky 

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

T: 2018 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_21-18_592-18.pdf


C)  schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb – oblast kultury 

ve výši 200 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 200 tis. Kč 

v položce rezerva odboru 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 200 tis. Kč 

v položce oblast kultury 

 

594/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Mimořádné sportovní výkony“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 

výkon na celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto:  

a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností „Mistrovství České republiky“ ve výši 

10.000,- Kč 

b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon 

na celorepublikové úrovni – MČR – 1. místo – K2 1000m“ ve výši 30.000,- Kč 

c) UNI SPORT CLUB, z. s. (IČ 229 00 080) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Podpora UNI boxeů 2018“ ve výši 30.000,- Kč  

d) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s. (061 60 964) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „CYKLISTIKA – 1. MÍSTO MČR“ ve výši 30.000,- Kč 

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

s činností „Atletické stříbro“ ve výši 20.000,- Kč 

f) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s. (057 87 343) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností „Mistrovství ČR žactva 2018“ ve výši 

20.000,- Kč 

g) TJ Saně Ústí, z. s. (042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních“ ve výši 30.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 

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

takto:  

a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon 

na mezinárodní úrovni – Mistrovství světa juniorů – 1. místo K4 500m“ ve výši 

50.000,- Kč 

 

 

 

 

 



B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Mimořádné žádosti o dotaci v oblasti 

volnočasových aktivit“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) JUMP ÚSTÍ s.r.o. (IČ 019 18 532) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Halloween v JUMP ÚSTÍ“ ve výši 31.250,- Kč 

 

 

595/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba 

sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy 

s tímto subjektem takto: 

a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s.,  

IČ: 057 80 853, na „Oprava buňky – skladu materiálu“ ve výši  

11.000,- Kč 

b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343, 

na „Oprava hydroizolace na objektu veslařské loděnice TJ Chemička Ústí nad 

Labem“ ve výši 40.000,- Kč 

c) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., IČ: 631 52 509, na „Oprava povrchu hrací 

plochy fotbalového hřiště“ ve výši 26.000,- Kč s účelem využití na nákup osiva 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

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

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

a) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044, na akci „MČR v Praze  

8. – 9. 12. 2018“ ve výši 30.000,- Kč 

b) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129, na akci 

„Labský pohár – závody ve společných skladbách moderní gymnastiky“ ve výši 

33.000,- Kč 

3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

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

rámec a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Kobližek Šimon, nar. 27. 11. 1999, na „IBIZA ETU MULTISPORT 

EUROPEAN CHAMPIONSHIP“ ve výši 9.000,- Kč s účelem využití na úhradu 

startovného a dopravy 

b) Ústecký krasobruslařský klub, z. s., IČ: 684 55 437, na „Zvýšené náklady 

za pronájem ledové plochy“ ve výši 9.100,- Kč 

 

 

 



B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

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

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku tomuto subjektu: 

a) JUMP ÚSTÍ s. r. o., IČ: 019 18 532, na akci „Speed run – soutěž  

pro skupiny i jednotlivce“ 

 

 

596/18 

Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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. 7, p. s., 

(IČ: 727 44 031) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Klášter Plasy, 

exkurze do výroby Bohemia sekt, a.s. Starý Plzenec“ ve výši 12.800,-  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 „Vánoční 

posezení Dubice“ ve výši 6.700,- Kč 

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

spojených s akcí „ Den seniorů“ ve výši 15. 700,- Kč 

d) TJ Sokol Ústí nad Labem, (IČ: 04 821 29) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „ Cvičení starších žen“ ve výši 16. 200,- Kč 

e) ZO ČD Depo kolejových vozidel, (IČ: 445 56 578) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „160 let Ústecko – teplické dráhy a 100 let ČSD – přednáška“ 

ve výši 9. 200,- Kč 

f) RC Slunečník, z. s., (IČ: 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Motalinky aneb Kreativní klub seniorů“ ve výši 13. 600,-Kč 

g) Společnost Parkoinson, z. s., (IČ: 604 58 887) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Hipoterapeutický výlet a výlet do ZOO“ ve výši 9. 500,- Kč 

h) Svatková Helena, (narozena xx. x. 1952) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Klub dovedných rukou“ ve výši 20. 000,- Kč 

 

597/18 

Rozpočtové opatření OKSS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

1 428,00 tis. Kč takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

1 428,00 tis. Kč v položce oblast kultury  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OKSS, skupina č. 04, o částku 

1 428,00 tis. Kč pro Severočeské divadlo s. r. o. na investiční akci „provedení 

oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě“  

 

 

 

598/18 

Rozpočtové opatření OKSS, stavebního odboru a finančního 

odboru Zápůjčka Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS, stavebního odboru a finančního odboru k zajištění 

zdrojů na poskytnutí půjčky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.  

ve výši 3 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 520 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

2 480 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov) 

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 ve výši 500 tis. Kč v položce správní  

poplatky – stavební odbor 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS ve výši 3 500 tis. Kč 

v položce oblast sportu  (půjčka pro Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.) 

 

 

 

599/18 

Rozpočtové opatření OKSS a OSR  - oddělení cestovního ruchu 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

strategického rozvoje ve výši 10 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 10 tis. Kč 

v položce rezerva odboru 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR o částku 10 tis. Kč 

v položce oddělení cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 



600/18 

Víceleté financování v oblasti kultury v letech 2019 a 2020 – 

smlouva o poskytnutí dotace na akce mimořádného významu  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. znění smlouvy o poskytnutí dotace na akce mimořádného významu v rámci 

„Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019 - 2020“ dle přílohy tohoto 

usnesení 

 

 

601/18 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – změna účelu  

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu účelu použití dotace ve výši 25.000,- Kč pro spolek Církvická kulturní 

společnost, z. s. (IČ 27053989) z akce „Klavírní koncert Ondřeje Brzobohatého 

v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích konaný dne 16. června 2018“ 

na částečnou úhradu akce „Klavírní koncert Ondřeje Brzobohatého v Kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích konaný dne 29. září 2018“ a následné 

uzavření dodatku ke smlouvě 

2. znění dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v roce 2018 v oblasti kultury dle přílohy tohoto usnesení 

B)  pověřuje  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb  

a)  k uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu A)  

 

 

602/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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) Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václav Šmejkala, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace (IČ 44555512) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Veletrh vzdělávání – 18. ročník“ ve výši 50.000,- Kč 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_21-18_600-18.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_21-18_600-18.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_21-18_601-18.pdf


b) Ústecký Arcus, z. s. (IČ 44553374) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „25. výročí Ústeckého Arcusu, z. s.“ ve výši 7.300,- Kč 

2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad 

Labem v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II 

odstavec A) pro:  

a) Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václav Šmejkala, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace (IČ 44555512) na akci „Veletrh vzdělávání – 

18. ročník“ 

 

603/18 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na 

zabezpečení LPS a poskytnutí doplatku vyrovnávací platby 

Krajské zdravotní a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na období kalendářního roku 2018 

mezi objednatelem statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou 

zdravotní, a. s. 

2. poskytnutí doplatku vyrovnávací platby ve výši 227,20 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 v souladu 

s podmínkami Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy  

 

604/18 

Městské služby Ústí nad Labem – personální řešení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  s účinností od 4. 10. 2018 

1. Bc. Martinu Žirovnickou,  

a) na pracovní místo ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 

 

605/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

155,19 tis. Kč takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 155,19 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

v celkové výši 155,19 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku takto: 

- Mateřská škola Střekov, p. o.  143,49 tis. Kč 

- Mateřská škola Kameňáček, p. o.   11,70 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 300 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Domovu pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci, 

ve výši 300 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 356 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 01 o částku 

356 tis. Kč z akce „Investiční rezerva – PD – ZOO“ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

ve výši 356 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na pokrytí provozních nákladů 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

55 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

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

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Muzeu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 

40 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se záchrannou mozaiky 

od Petra Menše v Masarykově ulici 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové 

organizaci, ve výši 15 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

 

606/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

331,50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

331,50 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  



 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 

181,50 tis. Kč na vybudování „Včelí stezky“ v areálu ZOO 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Muzeu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 

150 tis. Kč na tisk a vazbu knihy „140 let muzejnictví na Ústecku“ 

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

670 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské v celkové výši 670 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem na kulturní akce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové 

výši 670 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

následujících kulturních akcí takto: 

- „Mezinárodní jazz & blues festival 2018“  515 tis. Kč  

- „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 28. ročník“ 100 tis. Kč 

- „49. ročník Ústeckého poháru“     55 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

500 tis. Kč takto: 

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

ve výši 500 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, 

ve výši 500 tis. Kč na provedení havarijní opravy výtlačného vodovodního 

systému 

 

607/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

843,83 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŽP takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 843,83 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 Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 843,83 tis. Kč v rámci 

programu „Příspěvek zoologickým zahradám“  

 

 



 

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

827,03 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 827,03 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 

č. 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), Mateřské škole Střekov, Ústí nad 

Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové organizaci ve výši 156,55 tis. Kč 

na dofinancování projektu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 

č. 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), Mateřské škole U plavecké haly, Ústí 

nad Labem, Na Spálence 1174/1, příspěvkové organizaci ve výši 

166,29 tis. Kč na dofinancování projektu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 

č. 02_18_063 – Šablony II.), Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, 

Peškova 526, příspěvkové organizaci ve výši 504,19 tis. Kč 

 

 

608/18 

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 

50,90 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 50,90 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 50,90 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na 

majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

- ZŠ E. Krásnohorské, p. o.     9,98 tis. Kč 

- ZŠ Školní náměstí, p. o.     3,68 tis. Kč 

- MŠ Pomněnka, p. o.      3,00 tis. Kč 

- MŠ Dobětice, p. o.      5,48 tis. Kč 

- Pečovatelská služba, p. o.   27,76 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.   1,00 tis. Kč 



 

609/18 

Souhlas s podáním žádosti Kulturního střediska města Ústí nad 

Labem o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace o příspěvek ve výši 48 000,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci 

projektu „Festival Židovské kultury“ 

2. s podáním žádosti Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace o příspěvek ve výši 52 000,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci 

projektu „Šikana“ 

 

 

610/18 

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 ve výši 10 000,00 Kč  

na pořádání XXII. ročníku Mezinárodního jazz + blues festivalu  

Ústí nad Labem konaného ve dnech 19. - 20. 10. 2018 od MUDr. Ivy Peškové, 

Za Humny 650, 400 04 Trmice, IČO 44227736 do vlastnictví Kulturního střediska 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 50 000,00 Kč 

na vzdělávání učitelů a žáků od Nadace O2, Za Brumlovkou 266/2,  

140 22 Praha 4 – Michle, IČO 26700000, do vlastnictví Základní školy 

Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace¨ 

3. 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, 

IČO 24231509, do vlastnictví:   

a) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace:  

- 1 265,00 Kč na období od 4. 10. 2018 do 31. 12. 2018 

- 2 622,00 Kč na období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace:  

- 1 720,00 Kč na období od 22. 10. 2018 do 31. 12. 2018 

- 4 480,00 Kč na období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

4. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 20 000,00 Kč 

na realizaci projektu „Sportovní centra Nadace AGROFERT“ 

od Nadace AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, 

IČO 24188581, do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy 

Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

  



611/18 

Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e      

1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách 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  

2018/2019: 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 

B )  zmo cňu j e  

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

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základních škol podle 

bodu A) tohoto usnesení  

 

 

612/18 

Vyjádření ke zřízení soukromé základní školy podle §147 odst. 

1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e      

1. vydání souhlasu se zřízením ScioŠkoly podle § 147 odst. 1 písm. p) zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) na základě žádosti společnosti www.scio.cz, s. r. o., 

Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 

2. vydání souhlasu se zřízením Soukromé školy Dobromysl podle § 147 odst. 1 

písm. p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě žádosti spolku Naše 

VESNA z. s., Masarykova 141/379, 400 01  Ústí nad Labem - Bukov 

 

 

613/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí dotace MO město 

na provoz 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru 

ve výši 259,25 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 259,25 tis. Kč v  položce oprava a údržba  



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 259,25 tis. Kč  

v položce dotace pro MO město na provoz (oprava plochy u ZŠ s povrchem 

ze ZD v ul. Palachova na p. p. č. 1101/1 v k. ú. Klíše) 

 

 

614/18 

Rozpočtové opatření KP a OSR – oddělení cestovního ruchu 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru strategického rozvoje  

ve výši 21,16 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora  

o částku 21,16 tis. Kč v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení cestovního ruchu o částku 21,16 tis. Kč (propagace města v oblasti CR) 

 

 

615/18 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
 Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. Kč paní Ing. Darině Sýkorové, narozené 

xx. x. 1988, trvale bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MUDr. Jiří Madar                                   Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 


