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U s n e s e n í  
 

23. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 2. 9. 2019 

Usnesení č. 524/23R/19 – 557/23R/19 

 

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

 

 

524/23R/19 

Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Neštěmice 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Neštěmice ve výši 415,67 tis. Kč dle žádosti 

MO ze dne 23. 7. 2019  

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 415,67 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 415,67 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Neštěmice ve výši 415,67 tis. Kč v položce dotace pro MO na 

výkon státní správy a samosprávy 

 

 

525/23R/19 

Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2019 dle 

důvodové zprávy  

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 4 200 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 100 tis. Kč v položce Poplatek 

za komunální odpad – Právní odbor 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 100 tis. Kč v položce Příjmy 

z úroků 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03 ve výši 

700 tis. Kč – Investiční rezerva 

d) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3 500 tis. Kč v položce Splátky 

půjčených prostředků (splátka FK ÚL a. s.) 



526/23R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava vozovky v ul. 

Resslova“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. 

Resslova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 500 000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava vozovky v ul. 

Resslova“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka,  vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM  

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

d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO 

 

527/23R/19 

Rozpočtové opatření OŽP – „Sesuv Vaňov - Čertovka – havarijní 

stav“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  uk lád á  

1. Ing. Simoně  Karpíškové, vedoucí odboru ŽP 

a) zajistit zpracování  projektové dokumentace sanačních prací opěrné zdi na akci 

„Sesuv Vaňov - Čertovka – havarijní stav“ 

B )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 216 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 216 tis. 

Kč v položce finanční rezerva 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí ve 

výši 216 tis. Kč v položce provozní výdaje (zpracování  projektové dokumentace 

sanačních prací opěrné zdi na akci „Sesuv Vaňov - Čertovka – havarijní stav“) 

 

 

528/23R/19 

Smlouva o pronájmu – Den s odpady 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 

Fórum Ústí s. r. o. 

 

 

529/23R/19 

Rozpočtové opatření FO a OHS – Obnova vozového parku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy v celkové výši 

1 700 tis. Kč takto: 

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

1 700 tis. Kč  -  Investiční rezerva 

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

04, ve výši 1 700 tis. Kč na akci „Obnova vozového parku“ 

 

 

530/23R/19 

Rozpočtové opatření FS a OHS – Pořízení  EZS pro SpO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy v celkové výši 

90 tis. Kč takto: 

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

90 tis. Kč  -  Investiční rezerva 

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

04, ve výši 90 tis. Kč na akci „Pořízení EZS pro SpO“ 

 

 



531/23R/19 

Rozpočtové opatření OHS – Modernizace a upgrade vyvolávacího 

systému SpO 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 330 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 330 tis. Kč v položce Provozní výdaje 

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

04, ve výši 330 tis. Kč na akci „Modernizace a upgrade vyvolávacího systému 

SpO“ 

 

532/23R/19 

Kotlíkové půjčky a Revitalizace aleje Truhlářova – podání žádosti 

o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo m í  

1. informaci o výzvě č. 1/2019 v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících 

kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či 

mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje, která je vyhlášena prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí 

2. informaci o výzvě č. 132 v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, specifický cíl 

4.4, která je vyhlášena prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 

3. podmínky Státního fondu životního prostředí a Operačního programu Životního 

prostředí 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Kotlíkové půjčky“ v rámci Výzvy dle bodu A) 1. 

tohoto usnesení – Cíl 1 

2. podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace aleje Truhlářova“ v rámci Výzvy dle 

bodu A) 2. tohoto usnesení – Cíl 2 

3. spolufinancování projektu „Revitalizace aleje Truhlářova“ ve výši až 40% 

s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 1 370 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) 

1. tohoto usnesení 

T cíl 1: 30. 9. 2019 

 

2. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

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

2. tohoto usnesení 

 

T cíl 2: 31. 10. 2019 



533/23R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

výši 387,37 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 387,37 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve 

výši 155,44 tis. Kč v položce oddělení koncepcí 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

231,93 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky  173,08 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné     58,85 tis. Kč 

 

 

534/23R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

výši 520,48 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 520,48 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

377,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

128,18 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, ve 

výši 15,30 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 

 

535/23R/19 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 6 

 
Rada města po projednání 
 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. stav přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 

2021-2027 



B )  s ouh l as í  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 v rozsahu:  

a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora 

zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 16,69 mil. Kč 

b) ponížení alokace z Operačního programu Životní prostředí v opatření 2.1.1 

Sanace ekologických zátěží na funkčně podvyužitých plochách o 60 mil. Kč 

c) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků o 

hodnotu 200 

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 dle bodu B)                                           

        T: 16. 9. 2019 

 

536/23R/19 

Finanční ukončení projektu „Domov pro seniory Velké Březno, 

Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se 

níženou schopností pohybu“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Domov pro seniory Velké Březno, 

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

pohybu“ 

 

 

537/23R/19 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje částí pozemků p. č. 1882/2 o výměře cca 160 m2 z celkové výměry 

2382 m2 a p. č. 1889/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 118 m2, vše v k. ú. 

Klíše 

B )   s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1882/2 o výměře cca 160 m2 z celkové výměry 

2382 m2 a p. č. 1889/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 118 m2, vše v k. ú. 

Klíše za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 



538/23R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2290 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 2290 o výměře cca 31 m2 z celkové výměry 343 

m2 v k. ú. Brná nad Labem 

 

 

539/23R/19 

Nabytí budovy čp. 225 v k. ú. Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1 .  s nabytím budovy čp. 225 v k. ú. Krásné Březno za částku 1.300.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Pavlu Tošovskému,  náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: do 31. 12. 2019 

 

 

540/23R/19 

Pronájem části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  pronájem části pozemku p. č. 366/1 o výměře 84 m2 z celkové výměry 5019 m2 v k. 

ú. Skorotice u Ústí nad Labem zájemcům v tomto pořadí: 

1. Klára Petrová,  Ústí nad Labem za částku 26,-Kč/m2/rok 

2. Michaela Dvořáková,  Ústí nad Labem za částku 

16,-  Kč/m2/rok 

za těchto podmínek: 

a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

b) využití předmětné části pozemku - zahrada 

c) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

 

 

 



541/23R/19 

Pronájem části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  pronájem části pozemku p. č. 704/1 o výměře cca 68 m2 z celkové výměry 3798 m2 

v k. ú. Brná nad Labem paní Janě Trachtové,  Ústí nad Labem 

za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) žadatel bere na vědomí, že na předmětné části bude probíhat akce „Kanalizace 

III. etapa – Brná“ 

d) podél komunikace musí zůstat manipulační pás o minimální šíři 0,5 m 

e) pozemek nesmí být oplocen 

f) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

 

 

542/23R/19 

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

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

v k. ú. Všebořice paní Lence Nagozenski,  Ústí nad 

Labem za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) pozemek nesmí být oplocen 

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

Ústí nad Labem 

 

543/23R/19 

Prodej části pozemku p. č. 1930/10 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1 .  s převodem části pozemku p. č. 1930/10 o výměře 1 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 

formou prodeje společnosti Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 

Opava, IČ 75046962 za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši 2.100,- Kč/m2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 



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

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 

geometrického plánu 

 B )  uk lád á  

1 .  Ing. Pavlu Tošovskému,  náměstkovi primátora 

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

T: do 31. 12. 2019  

 

544/23R/19 

Umístění kontejnerů na textil 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. pronájem za účelem umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2m2, na částech 

pozemků p. č.: 

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

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

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

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

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

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

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

1.8. 13 v k.ú. Habrovice (Habrovice) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.19. 73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská) 

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

společnosti DIMATEX CS spol. s r.o., IČ: 43224245 

B )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 441/17R/19 ze dne 1. 7. 2019 v úplném znění 

C )  s ch va lu j e  

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

pozemků p. č.: 

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

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

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

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

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

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



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

1.8. 13 v k.ú. Habrovice (Habrovice) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.19. 73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská) 

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

za podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 1 600,- Kč/1 ks kontejneru/rok bez DPH 

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

v okolí kontejnerů 

c) umístění kontejnerů nebude zasahovat do průjezdních či průchozích profilů 

komunikací 

d) bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

545/23R/19 

Plán využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s plánem využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic 

B )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Tošovského, náměstkovi primátora 

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

T: 16. 9. 2019 

 

546/23R/19 

Název zastávky MHD 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. název nové zastávky MHD „Nové Skorotice“ v ul. Petrovická v Ústí nad Labem 

 

 

 



547/23R/19 

Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 

2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 

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

Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ  27309231, o částku 150  tis. Kč na celkovou 

výši dotace 1 250 tis. Kč a s následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí 

dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na činnost „Collegium 

Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

T: 16. 9. 2019 

 

548/23R/19 

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – žádost 

o navýšení dotace na rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 

odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro 

společnost    Lidé    výtvarnému    umění,    výtvarné    umění    lidem,  o.  p.  s.,       

IČ  25049011, o částku 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 600 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“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

T: 16. 9. 2019 

 

549/23R/19 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 – SPORT UNION, z. s. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro 



statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) 

o částku 50 tis. Kč na celkovou výši dotace 250 tis. Kč a následným uzavřením 

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

spojených s akcí „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 16. 9. 2019 

 

 

550/23R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce 

pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 

a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) poskytnutí dotace Bicykl Team Ústí nad Labem z. s. (IČ 061 60 964) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „ÚSTECKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL – 

ÚSTÍ MTB CUP 2019“ ve výši 60.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 16. 9. 2019 

 

 

551/23R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) paní Růženě Petrákové, (nar.:  ) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Návštěva Obrazárny ve Zwingeru v Drážďanech“ ve výši 

8.500,-  Kč 

 

 

 



552/23R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

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

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

IČ 24231509, do vlastnictví: 

a) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizace, IČ 44553234: 

- ve výši 8 855,- Kč na období od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

- ve výši 13 340,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvkové organizace, 

IČ 44555229: 

- ve výši 26 302,- Kč na období od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019 

- ve výši 39 782,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

c) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 

44555202: 

- ve výši 10 854 Kč na období od 01. 10. 2019 do 31. 12. 2019 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

 

553/23R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

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

45 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 45 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 45 

tis. Kč na pokrytí provozních nákladů takto: 

 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 30 tis. Kč 

 Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, p. o. 15 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 650 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 650 tis. Kč 

v položce Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 

650 tis. Kč Domovu pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci, na zajištění 

opravy systému nouzové komunikace sestra - klient 



554/23R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

50 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50 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 Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na realizaci 

projektu „Noc snů pro postižené děti 2019“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

647,44 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 647,44 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 

Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvkové organizaci ve výši 647,44 tis. Kč  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

390,60 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 390,60 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 Základní 

škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 

390,60 tis. Kč v rámci Výzvy „Podpora integrace romské menšiny v roce 2019“ 

 

 

555/23R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

161,54 tis. Kč takto: 

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



(přijaté pojistné náhrady) ve výši 161,54 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 161,54 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých 

na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ Hluboká, p. o.  21,80 tis. Kč 

MŠ U plavecké haly, p. o.  4,82 tis. Kč 

DDM a ZpDVPP, p. o.  22,49 tis. Kč 

Domov Velké Březno, p. o.  19,47 tis. Kč 

DS Chlumec, p. o.  12,44 tis. Kč 

ZOO Ústí nad Labem, p. o.  45,75 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  34,77 tis. Kč 

 

 

556/23R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků na provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, 

p.o. na zajištění kulturních akcí 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

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

563 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací ve výši 563 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní 

středisko města Ústí nad Labem na kulturní akce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové 

výši 563 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

následujících kulturních akcí takto: 

- „Mezinárodní jazz & blues festival 2019“                  408 tis. Kč  

- „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 29. ročník“           100 tis. Kč 

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

 

557/23R/19 

Revokace usnesení Rady města č.465/18R/19 ze dne 8. 7. 2019 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 465/18R/19 ze dne 8. 7. 2019 v bodě B) a C) 

B )  s ouh l as í  

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace jako partnera s finančním 

podílem do OP VVV výzvy IKAP II v aktivitě Zřízení technických klubů  

2. s uzavřením Smlouvy o partnerství v rámci projektu Zřízení technických klubů mezi 



Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Domem dětí a mládeže a Zařízením pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 

75150131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Věra Nechybová    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

   náměstkyně primátora                                                 primátor města 

 
 




