
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

23. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 31. 10. 2018 

Usnesení č. 663/18 - 685/18 

 

 

 

663/18 

Plnění usnesení 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

664/18 

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – 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 „Venkovní 

areál Plavecké haly Klíše“ takto: 

1. Metrostav a. s. 

2. HARTEX CZ s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“, a to dodavatele, který 

splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle zadavatelem 

stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnosti 

Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, 

IČ: 000 14 915, s nabídkovou cenou ve výši 89 929 999,99 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Venkovní areál Plavecké haly 

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

ve znění pozdějších předpisů, společnosti Metrostav a. s. se sídlem Koželužská 

2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 000 14 915. V případě, že dodavatel, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města 

výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil v pořadí na druhém 

místě. 



665/18 

„Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. zrušení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro 

beachvolejbal“ – z důvodu toho, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku 

v zadávacím řízení do uplynutí lhůty pro podání nabídek 

B )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro 

beachvolejbal“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.300.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

C )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

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

 

 

666/18 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Střekov do jeho rozpočtu r. 2019 

 
Rada města po projednání 
   

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Střekov účelově určených, ale 

v roce 2018 nedočerpaných, do rozpočtu MO Střekov r. 2019, poskytnutých 

v r. 2018 z rozpočtu MmÚ, určených na investiční akci „Rekonstrukce objektu 

Truhlářova 1592/32“ 



667/18 

Rozpočtové opatření MP – Program prevence kriminality 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 15,10 tis. Kč – snížení účelové 

neinvestiční dotace z MVČR takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu třídy 4 ve výši 15,10 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 15,10 tis. Kč v položce Prevence kriminality 

     

 

668/18 

RO MP – Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – 

investice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 531,56 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, u akce 

„Kamerový systém“ o částku 531,56 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, ve výši 

531,56 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“ 

 

 

669/18 

Rozpočtové opatření OHS - Rekonstrukce nákladního výtahu 

MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3 – kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku) o částku 18 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet 

odborem hospodářské správy 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – investiční 

rezerva, sk. č. 03, ve výši 389 tis. Kč 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

sk. č. 01, ve výši 595 tis. Kč u akce „Rekonstrukce el. rozvodů MmÚ - PD“ 

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

sk. č. 03, ve výši 173 tis. Kč u akce „Rekonstrukce střechy zadního traktu 

archivu“ 



e) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

sk. č. 03, ve výši 25 tis. Kč u akce „Ústřední vytápění pro prac. ostrahy 

podzemních garáží“ 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

sk. č. 04, ve výši 1 200 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce nákladního 

výtahu MmÚ“ 

 

 

670/18 

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

II.“ - schválení změnového Rozhodnutí č. 2, včetně podmínek 

z Operačního programu Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace 

č. j. 7918/2018-55/2 ze dne 22. 10. 2018 z Operačního programu Technická pomoc 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) akceptování podmínek č. 2 elektronickým podpisem v monitorovacím systému 

ISKP2014+ 

 

 

671/18 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení č. 587/18 v bodě A), odst. 1., písm. d), ze dne 3. 10. 2018 

 

 

672/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 285 tis. Kč na zajištění 

úhrady nákladů spojených s pořízením mobiliáře a souborem majetku v rámci 

projektu Forget Heritage takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů a dotací 

ve výši 285 tis. Kč v položce Projekt Forget Heritage (SPACES) 



b) zvýšení  investiční části výdajového rozpočtu OSR, sk. č. 04 ve výši 160 tis. Kč 

na investiční akci „Pořízení mobiliáře“ (pořízení souboru majetku) 

c) zvýšení  investiční části výdajového rozpočtu OSR, sk. č. 04 ve výši 125 tis. Kč 

na investiční akci „FORGET HERITAGE“ 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 310 tis. Kč na zajištění 

úhrady nákladů spojených s projektem SUMP – Rámec udrž. městské mobility 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů a dotací 

ve výši 310 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací 

b) zvýšení  neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů 

a dotací  ve výši 310 tis. Kč v položce Projekt SUMP – Rámec udrž. městské 

mobility 

3. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 50 tis. Kč na posílení 

propagace Jezera Milada, takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení koncepcí ve výši 

50 tis. Kč v položce Systémové řešení sociálního vyloučení 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení koncepcí 

ve výši 50 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení koncepcí+PIP 

4. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 700 tis. Kč na pořízení      

výstupů z dopravního modelu pro zpracování SUMF a SUMP, takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů a dotací  

ve výši 700 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení koncepcí 

ve výši 700 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení koncepcí + PIP 

 

673/18 

Smlouva o poskytnutí dotace č. 18/SML4750/SoPD/ZPZ 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z  Programu pro podporu odpadového hospodářství 

obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025 k projektu „Pořízení drtičů 

zahradního odpadu‘‘ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4750/SoPD/ZPZ 

mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu ,,Pořízení 

drtičů zahradního odpadu‘‘  

 

674/18 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 9 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 9 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou  



2. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 

statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí ze dne 27. 2. 2018 

 

675/18 

Rozpočtové opatření ODM – výstavba a rekonstrukce přístřešků 

MHD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku ve výši 15,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku ve výši 15,00 tis. Kč  

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

sk. č. 03, o částku 15,00 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků 

MHD“  

 

676/18 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků 

pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací ve výši 

34 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 34 tis. Kč v položce rezerva odboru  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 34 tis. Kč na 

realizaci akce v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem „Koncert 

skupiny Epydemye pro žáky základních a středních škol“  

 

677/18 

Poskytnutí dotace 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 dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 



určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – mimořádné žádosti nad 

rámec“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Unie ROSKA – reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z. p. s. (IČ 445 56 349) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Částečná úhrada nákladů 

na rehabilitační a rekondiční cvičení“ ve výši 30.000,- Kč 

 

678/18 

Revokace usnesení RM č. 122/18 ze dne 14. 2. 2018 

 
Rada města po projednání 

     

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 122/18 ze dne 14. 2. 2018 v bodě A) odst. 2  

písm. k) a písm. r) 

B)  souhlasí  

1. s revokací usnesení Zastupitelstva města č. 499/18 ze dne 28. 2. 2018 v bodě A) 

odst. 2 písm. n) 

C)  ukládá  

1. náměstkovi primátorky 

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

T: 2018 

 

 

679/18 

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 v celkové výši 

3 682,30 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 3 682,30 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 celkové 

výši 3 092,89 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci 

ve výši 1 413,26 tis. Kč 

- Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 578,57 tis. Kč 

- Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, školní 623/17, příspěvkové 

organizaci ve výši 563,89 tis. Kč  

- Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové 



organizaci ve výši 537,17 tis. Kč  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I.), Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvkové organizaci ve výši 589,41 tis. Kč k dofinancování projektu 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 194,73 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MPSV ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 194,73 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 Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 1 194,73 tis. Kč  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

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

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 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 Programu 

pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 

2017 – 2020, Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové 

organizaci ve výši 30 tis. Kč  

 

 

680/18 

Vyřazení nepoužitelných projektových dokumentací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyřazení níže uvedených nepoužitelných projektových dokumentací vytvořených 

v období let 2005 – 2008 v celkové výši 805.041,50 Kč: 

a) PD ZŠ Neštěmická – tělocvična (r. 2005)      

b) PD ZŠ Pod Vodojemem – tělocvična (r. 2005)     

c) PD ZŠ Hluboká – kuchyň (r. 2005)       

d) PD ZŠ Neštěmická – rekonstrukce kuchyně (r. 2005)  

e) PD ZŠ Vinařská – zateplení tělocvičny (r. 2005)     

f) PD MŠ U Plavecké haly – rekonstrukce suterénních prostor (r. 2008)  

g) PD Jesle města ÚL – vybudování bazénu pro batolata (r. 2006)     

h) PD Garáže pod Mariánskou skálou (r. 2006)     

B )  uk lád á  

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

a) zabezpečit vyřazení nepoužitelných projektových dokumentací dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2018 

 



 

681/18 

Revokace usnesení Rady města č. 199/18  

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 199/18 ze dne 23. 3. 2018 bod A) 1. písmeno a) 

 

682/18 

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 40 000,00 Kč  

od společnosti Život 90, z. ú., Karolíny Světlé 18/286, 110 00 Praha 1,  

IČO 00571709, do vlastnictví Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové 

organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárci za poskytnutý dar 

 

 

683/18 

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace II.“ - podání žádosti o dotaci z Operačního programu 

Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace II.“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, 

s odhadovanými celkovými náklady v maximální výši 4 670 320 Kč vč. DPH 

a předpokládaným spolufinancováním ve výši 0 Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí odd. ZS ITI, MmÚ 

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 16. 11. 2018 

2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) elektronicky podepsat žádost o podporu projektu „Zprostředkující subjekt ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace“ 

T: 16. 11. 2018 

 



684/18 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč společnosti SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem, 

IČ: 44556934, se sídlem Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem, 

zastoupeného předsedkyní společnosti paní Ivanou Bartuškovou, na sedmý 

ročník vánočního koncertu žáků speciální školy s názvem „Večer pro tiché 

tlapky VIII.“ 

 

 

685/18 

Osvědčení člena ZM 

 
Rada města po projednání 

dle § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. 

 

A) v y d á v á 

1. Mgr. Davidu Cihlářovi, Ph.D. 

a) osvědčení člena Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bc. Pavel Dufek                                              Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 
 


