
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

22. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 17. 10. 2018 

Usnesení č. 616/18 - 662/18 

 

 

 

616/18 

Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému 

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s poskytovatelem CENDIS, 

s. p., IČ 003 11 391, který je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy 

České republiky k zajištění prostředků pro pořízení digitalizované fotografie 

a podpisu žadatele, sestávající z kamery vč. příslušenství a podpisového tabletu 

vč. příslušenství a softwarového vybavení pro zpracování digitalizovaných 

fotografií a podpisů  
 

 

617/18 

Dodatek smlouvy o poskytnutí technického zařízení určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů na úseku 

zpracování žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních 

dokladů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 7 (evidovaný u poskytovatele pod č. 63-7/2006/CDBP/OÚ) 

ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 

cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ 

uzavřené dne 17. 4. 2006 mezi Státní tiskárnou cenin, státní podnik, jako 

poskytovatelem a statutárním městem, jako příjemcem 

 

 



618/18 

Rozpočtové opatření FO – změna účelu dotace na zeleň 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 

65 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 65 tis. Kč v položce 

dotace pro MO Střekov na zeleň – účelově určená   

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO – poskytnutí investiční dotace 

pro MO Střekov, sk. č. 04 ve výši 65 tis. Kč na investiční akci „MO Střekov – 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ 

 

619/18 

Rozpočtové opatření FO na zvýšení  rozpočtu úroků z úvěrů  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 200 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

1 200 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

1 200 tis. Kč v položce úroky z úvěrů 

 

620/18 

„Stavební úpravy Stadionu mládeže“ – uzavření Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo 

 
Rada města Ústí nad Labem 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy Stadionu 

mládeže“ 

 

621/18 

Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o. p. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí daru – movitého majetku společnosti Člověk v tísni, o. ú. s., 

IČO 25755277, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24         



B) uk lád á  
1. Ing. Pavlovi Bakulemu, řediteli Městské policie 

a) zajistit vypracování a podepsání darovací smlouvy 

b) zajistit předání darovaného majetku 

                                                                                                    T: 31. 12. 2018 

 

622/18 

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 70 tis. Kč takto:  

a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 70 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

70 tis. Kč v položce provozní výdaje 
 

 

623/18 

„Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně 

na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 

ve výši 10.120.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí 

nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

p. o.“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

p. o.“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Bc. Nadi Wallerové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení:  

1. řádní členové: 

a) PhDr. Jana Müllerová, vedoucí OMOŠ  

b) Břetislav Sedláček, technik provozně technického oddělení OMOŠ 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

e) Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. 



2. náhradníci: 

a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ 

b) Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení OMOŠ 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

e) zástupkyně ředitele ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. 

 

 

624/18 

„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici na Nivách, Ústí 

nad Labem“ – zhotovitel – výběr zhotovitele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách“ - zhotovitel“ - výběr 

dodavatele“ takto: 

1. KLEMENT, a. s. 

2. PRAGOTRADE spol. s r. o. 

3. AVE sběrné suroviny a. s. 

4. NEXTA s. r. o. 

5. DEKONTA, a. s. 

6. ZEMPRA DC, s. r. o. 

7. PB SCOM s. r. o. 

8. EKOM CZ a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách“ - 

zhotovitel“ - výběr dodavatele“, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě 

v pořadí tj. společnosti KLEMENT, a. s., se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, 

IČ: 250 16 695, s nabídkovou cenou ve výši 6.599.122,- 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 „Demolice zdevastovaných 

obytných domů v ulici Na Nivách“ - zhotovitel“ dle ustanovení § 104 zákona 

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

předpisů, společnosti KLEMENT, a. s., se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, 

IČ: 250 16 695, 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 případně třetím místě v pořadí 

 

 

 



625/18 

„Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopnosti pohybu“ -  

výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Domov pro 

seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby 

se sníženou schopností pohybu“ - výběr dodavatele“ takto: 

1. OKIM spol. s r. o. 

2. Louda Auto, a. s. 

3. M 3000, a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ - výběr 

dodavatele“, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí 

tj. společnosti OKIM spol. s r. o., se sídlem Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, 

IČ: 482 90 980, s nabídkovou cenou ve výši 566 268,- 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 „Domov pro seniory Velké Březno, 

Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností 

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti OKIM spol. s r. o., se sídlem 

Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, IČ: 482 90 980, 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 případně 

třetím místě v pořadí 

 

626/18 

„Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové 

centrum“ – zhotovitel stavby z důvodu toho, že zadavatel neobdržel žádnou 

nabídku v zadávacím řízení do uplynutí lhůty pro podání nabídek 

 



627/18 

Memorandum o spolupráci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření memoranda o spolupráci se společností Dobrovský s.r.o., IČ 26432668, 

jehož předmětem je podpora realizace projektů smluvního partnera 

 

628/18 

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

organizace, IČ 44553315 ve výši 20 tis. Kč 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu s: 

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

organizace, IČ 44553315 

B )  n es ch va lu j e  

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

životního prostředí takto: 

a) ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, IČ 44553382 

ve výši 20 tis. Kč 

 

629/18 

Změna názvu investiční akce ve schváleném rozpočtu r. 2018 

odboru ŽP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu názvu investiční akce odboru životního prostředí „Optimalizace 

a zefektivnění míst kontejnerového stání“ takto: 

a )  sk.č. 01 – původní název akce „Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového 

stání“ ve výši 300 tis. Kč se nahrazuje názvem „Výstavba a rekonstrukce 

stanovišť nádob na odpady“  

b )  sk.č. 03 - původní název akce „Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového 

stání“ ve výši 1 200 tis. Kč se nahrazuje názvem „Výstavba a rekonstrukce 

stanovišť nádob na odpady“  

 

 



630/18 

Schválení předané analytické části SUMF a SUMP 
 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o realizaci částí díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení Plánu udržitelné 

městské mobility“: 

a) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Metodické řešení 

b) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Analytická část - 

Dopravní průzkumy 

c) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Sociodopravní 

průzkumy, technická zpráva 

d) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Sociodopravní 

průzkumy, závěrečná zpráva 

e) SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility, Přípravná a analytická 

část - Závěrečná zpráva  

f) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Komunikační strategie 

B )  s c h v a l u j e  

1. části díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility: 

a) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Metodické řešení 

b) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Analytická část - 

Dopravní průzkumy 

c) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Sociodopravní 

průzkumy, technická zpráva 

d) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Sociodopravní 

průzkumy, závěrečná zpráva 

e) SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility, Přípravná a analytická 

část - Závěrečná zpráva  

f) Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem - Komunikační strategie 

 

 

631/18 

Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 – 2021 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o realizaci projektu „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 

2018-2021“ 

B )  s c h v a l u j e  

1. dokument „6. Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 - 2021“ 

 

 

 

 

 



632/18 

Smlouva o poskytnutí dotace č. 18/SML4608/SoPD/SPRP 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem‘‘ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4608/SoPD/SPRP 

mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu 

,,Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem‘‘  

 

 

633/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 669,73 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, 

z.s. na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 669,73 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy OSR  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

ve výši 423,35 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka 

ve výši 246,38 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky 228,58 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné 17,80 tis. Kč 

 

634/18 

Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o výzvě č. 48 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

2. podmínky Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad 

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

 



2. spolufinancování projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ 

ve výši 5 % s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 1 791 tis. Kč 

vč. DPH 

C )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

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

usnesení 

T: 15. 11. 2018 

 

635/18 

MŠ u Plavecké haly – podání žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o vyhlášené Výzvě č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) 

II. – kolová výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

2. podmínky Integrovaného regionálního operačního programu 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly“ v rámci 

Výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly“ ve výši 10 % 

ze způsobilých výdajů, minimálně 1 388 tis. Kč vč. DPH s předpokládanými 

celkovými způsobilými výdaji projektu ve výši 13 883 tis. Kč vč. DPH 

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši minimálně 4 197 tis. Kč 

vč. DPH 

4. plnou moc pro Ing. Martina Dlouhého 

C )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

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

usnesení 

T: 31. 10. 2018 

 

 

636/18 

Rozpočtové opatření OSR/OPAD 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 90 tis. Kč na zajištění 

úhrady nákladů spojených s pořízením projektoru takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 90 tis. Kč v položce 

oddělení projektů a dotací 

b) zvýšení  investiční části výdajového rozpočtu OSR, sk. č. 04 ve výši 90 tis. Kč 

na investiční akci „FORGET HERITAGE“ 

 



637/18 

Nabytí pozemků p. č. 923/7 a p. č. 923/8, oba v k. ú. Vaňov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1 .  s nabytím pozemků p. č. 923/7 o výměře 26 m
2
 a p. č. 923/8 o výměře 113 m

2
, oba 

v k. ú. Vaňov od Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689/4, 

415 01 Teplice, IČ 49099469 za částku stanovenou znaleckým posudkem, 

tj. za částku 29.340,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným nabytím pozemků p. č. 923/7 o výměře 26 m
2
 a p. č. 923/8 o výměře 

113 m
2
, oba v k. ú. Vaňov od Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 

1689/4, 415 01 Teplice, IČ 49099469 

 

638/18 

Pronájem části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 923/1 o výměře cca 400 m
2 

z celkové výměry 

19717 m
2
 v k. ú. Předlice panu Ladislavu Potovi, xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx 

xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 5,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení 

d) nájemce bere na vědomí, že se pozemek nachází v aktivní zóně záplavového 

území Ždírnického potoka, a že na předmětné části pozemku je zakázána 

jakákoli výstavba (oplocení včetně živých plotů, rekreační stavby apod.) 

e) nájemce bere na vědomí, že pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

 

 

639/18 

Pronájem NP v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem nebytových prostor v jednotce č. 3356/2 o výměře 1128 m
2
 v budově 

čp. 3356 v ulici Předmostí, Ústí nad Labem na pozemku p. č. 2864/1 v k. ú. Ústí 

nad Labem paní Yevgeniyi Zhbanova, xxxxxx xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx, xx xxxxxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 25.000,- Kč/měsíc bez DPH (300.000,- Kč/rok) 

b) pronájem na dobu určitou na 1 rok 

c) funkční využití předmětné nemovitosti musí být v souladu s platnou ÚPD 



640/18 

Souhlas se zřízením sídla společnosti v objektu Zanádraží 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. souhlas se zřízením sídla panu Ondřeji Thorovi, xxxxxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx 

xxx xxxxx, xx xxxxxxxx v objektu Zanádraží na adrese Přístavní 3591/3, 400 01 

Ústí nad Labem 

 

 

641/18 

Záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 2529/1 v k. ú. 

Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 2529/1 o výměře 70 m
2
 z celkové 

výměry 2853 m
2
 v k. ú. Střekov z majetku statutárního města Ústí nad Labem 

do majetku Ústeckého kraje 

B )  s ouh l as í  

1. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 2529/1 o výměře 

70 m
2
 z celkové výměry 2853 m

2
 v k. ú. Střekov z majetku statutárního města Ústí 

nad Labem do majetku Ústeckého kraje po uplynutí zákonné lhůty na zveřejnění 

 

 

642/18 

Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Velké Březno 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 97 o výměře 736 m
2
 a p. č. 962/2 o 

výměře 72 m
2
, oba v k. ú. Velké Březno z majetku statutárního města Ústí nad 

Labem do majetku Ústeckého kraje za předpokladu zřízení bezúplatného věcného 

břemene ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem spočívajícího v právu 

chůze a jízdy 

B) s ouh l as í  
1. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 97 o výměře 736 m

2
 

a p. č. 962/2 o výměře 72 m
2
, oba v k. ú. Velké Březno do majetku Ústeckého kraje 

a bezúplatném věcném břemeni ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

spočívajícím v právu chůze a jízdy s KÚÚK po uplynutí zákonné lhůty 

na zveřejnění 

 

 



643/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/51 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1890/51 o cca výměře 61 m
2
 z celkové výměry 

517 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

 

644/18 

Záměr prodeje pozemků p. č. 5127 a p. č. 5128, oba v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 5127 o výměře 270 m
2
 a p. č. 5128 o výměře 

1732 m
2
, oba v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

645/18 

Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 4237 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 4237 o výměře cca 35 m
2
 z celkové 

výměry 4132 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

646/18 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 153,30 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 153,30 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 153,30 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 



647/18 

Rozpočtové opatření ODM – cyklocentrum města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 6,79 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

ve výši 6,79 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky 

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

oddělení evidence majetku o částku 6,79 tis. Kč   

 

648/18 

Rozpočtové opatření ODM – Rekonstrukce komunikace Velká 

Hradební 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 370 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy místních komunikací o částku 370 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

370 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Velká Hradební, sk. 03 

 

649/18 

Rozpočtové opatření ODM – posílení zimní údržby vozovek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 481 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 481 tis Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 481 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek 

 

650/18 

Rozpočtové opatření ODM – Modernizace parkovacího systému 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 

360 tis. Kč takto: 



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

360 tis. Kč u akce Investiční rezerva 

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

sk. č. 03 o částku 360 tis. Kč na akci Modernizace parkovacího systému 

 
 

651/18 

Souhlas se stavbou na pozemku p. p. č. 121 v k. ú. Lindava 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vydání souhlasu se stavbou „Zvýšení bezpečnosti dopravy – zálivy autobusových 

zastávek, Lindava“ na pozemku p. č. 121 k. ú. Lindava za podmínky, že před 

samotnou realizací stavby bude vyřešeno majetkoprávní vypořádání 

 

652/18 

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) Ústecká freeridová organizace z. s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „MČR ve sjezdu Simona Jirková – 2. místo“ ve 

výši 20.000,- Kč 

 

653/18 

Rozpočtové opatření OKSS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 36,90 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ - zapojení volných prostředků  

na bankovním účtu „MRS vstupenky usti“ – tř. 8 financování ve výši  

36,90 tis. Kč 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 36,90 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy OKSS  

 

 



654/18 

Nabytí dědictví po osobách pohřbených statutárním městem Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. nabytí a převzetí níže uvedeného majetku nepatrné hodnoty v rámci dědictví či 

řízení o pozůstalosti po zemřelém:  

a) Karlovi Strnkovi 

- majetek nepatrné hodnoty - finanční hotovost ve výši 4.058,- Kč, vklad na 

sporožirovém účtu se zůstatkem 381,30 Kč a osobní věci obsahující 

1 svazek klíčů (4 ks), 1 ks hodinek zn. Secco, 1 ks černé peněženky,  

2 ks mobilních telefonů zn. CP A Halo 6i v pouzdru  

b) Pavlovi Benkovském 

- majetek nepatrné hodnoty - hotovost ve výši 3.964,- Kč, nevyplacený výnos 

ze zrušeného platebního účtu ve výši 19,- Kč a osobní věci obsahující kartu 

DM drogerie, kartu Klub TETA, kartu Card Klub Tesco, kartu Dopravního 

podniku města Děčín, mobilní telefon Samsung s obalem a nabíječkou, svazek 

8 kusů klíčů, černá peněženka 

c) Stanislavovi Novákovi 

- majetek nepatrné hodnoty -  hotovost ve výši 18.439,- Kč, hotovost  

10 hriven a osobní věci obsahující 1 ks hodinek (žlutý kov), brýle, peněženka, 

občanský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, řidičský průkaz, vojenská knížka  

d) Jaroslavovi Doubravovi 

- majetek nepatrné hodnoty - hotovost ve výši 823,- Kč a osobní věci obsahující 

1 ks hodinek zn. Aseikon z bílého kovu, 1 ks mobilního telefonu zn. Nokia 

vč. nabíječky, 1 ks náušnice z bílého kovu, 1 ks peněženky hnědé barvy, 1 ks 

svazku klíčů   

e) Františkovi Bartelovi 

- majetek nepatrné hodnoty – hotovost ve výši 3 067,- Kč a osobní věci 

obsahující průkazku MHD, 1 ks hodinek zn. Ambos bez řemínku, řetízek 

s křížkem 

f) Petrovi Wojnarovi 

- majetek nepatrné hodnoty – hotovost ve výši 88,- Kč, občanský průkaz 

a kartičku pojištěnce 

g) Karlovi Nebuželském 

- majetek nepatrné hodnoty – hotovost ve výši 47 Kč a osobní věci obsahující 

nabíječka na mobilní telefon, černou peněženku 

h) Josefovi Havlíčkovi 

- majetek nepatrné hodnoty – vklad na sporožirovém účtu ve výši 8.844,20 Kč, 

včetně karty do České spořitelny, a.s., vklad na vkladní knížce ČSOB, a. s., 

Poštovní spořitelny ve výši 50,87 Kč, hotovost ve výši 678,- Kč a osobní věci 

obsahující 2 ks klíčů, mobilní telefon zn. Nokia, nabíječku k telefonu 

2. že finanční hotovost získaná v rámci dědického či řízení o pozůstalosti byla vložena 

do výdajové pokladny Magistrátu města Ústí nad Labem 

3. že zůstatky na účtech zemřelých osob budou vypořádány v peněžních ústavech 

zasláním na účet statutárního města Ústí nad Labem 

 



4. že osobní doklady, vojenská knížka a kartičky pojištěnce budou vráceny  

na příslušný úřad či zdravotní pojišťovnu 

B )  s ch va lu j e   

1. likvidaci osobních věcí zemřelých dle bodu A) odst. 1. tohoto usnesení 

C )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) zabezpečit likvidaci osobních věcí zemřelých nabytých do vlastnictví 

statutárního města Ústí nad Labem dle bodu A) 1. usnesení 

       T: nejpozději do 31. 12. 2018 

 

 

655/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz a 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 ve výši 

272 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 272 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 

organizaci, ve výši 272 tis. Kč na pokrytí nadnormativních výdajů 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

370 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

370 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 

Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci 

ve výši 370 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

845,25 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 845,25 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba¨ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Domovu pro seniory Orlická, příspěvkové organizaci, 

ve výši 845,25 tis. Kč na pořízení 35 ks pečovatelských lůžek 

 

 

 

 



656/18 

Rozpočtové 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 

12 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

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

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové 

organizaci ve výši 12 tis. Kč v rámci programu „PAŽIT 2018 – Podpora 

mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“ 

 

 

657/18 

Smlouva o pachtu zemědělských pozemků  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením smlouvy o pachtu zemědělských pozemků mezi Zoologickou zahradou 

Ústí nad Labem a MUDr. Karlem Strachoňem, zástupcem vlastníků 

pozemků p. č. 1736/4 a p. č. 1736/6 v k. ú. Krásné Březno a pozemků  

p. č. 4852/3, p. č. 5175/10, p. č. 5175/3, p. č. 5175/21 v k. ú. Ústí nad Labem 

za účelem sekání zeleného krmení pro zvířata v Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem 

 

 

 

658/18 

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 na realizaci projektu 

„Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČO 24231509, do vlastnictví Základní školy Ústí 

nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace:  

a) 1 128,00 Kč na období od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2018 

b) 2 784,00 Kč na období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

 



B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

 

659/18 

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. výsledek uskutečněného výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 

s názvem „činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

Varšavská 767/7, Nákup motorového vozidla pro přesun osob a kulis  

k inscenacím“, kde jako dodavatel byla vybrána společnost S. & W. Automobily 

s. r. o., Přístavní 823/35, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 648 33 780 s nabídkovou 

cenou 877.250,- Kč s DPH 

B )  s ouh l as í  

1. s financováním nákupu vozidla formou úvěru ve výši 877.250,- Kč se splatností 

60 měsíců od společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika 

s. r. o., Daimlerova 2296/2, 195 49 Praha 4 – Chodov, IČ 639 97 240, přičemž 

měsíční splátka úvěru činí 18.453,90 včetně havarijního pojištění  

a povinného ručení 

2. s uzavřením smlouvy o úvěru mezi Činoherním studiem města Ústí nad Labem 

a společností Mercedes-Benz Financial Service Česká republika s.r.o, Daimlerova 

2296/2, 195 46 Praha 4 – Chodov, IČ 639 97 240 
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Poskytnutí peněžitého daru – Helias Ústí nad Labem, o. p. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora společnosti Helias Ústí nad Labem, o. p. s., se sídlem 

Jateční 870/41, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27324001, zastoupené paní ředitelkou 

Mgr. Drahomírou Brožovou, na zakoupení vybavení do denního stacionáře, který je 

primárně zaměřen na klienty s poruchou autistického spektra  
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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 2018 a následné uzavření 

smlouvy a tímto subjektem takto: 

a) Spirála, Ústecký kraj, z. s., K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem 

IČ: 68954221  15 000,-Kč 
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Zrušení komisí RM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  z rušu j e  

1. komise Rady města 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                MUDr. Jiří Madar                                   Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 


