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686/18 
Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu 

v r. 2018 

 
A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 

2018 v celkové výši 277 599 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina  č. 01 

o celkovou částku 23 913 tis. Kč takto: 

- Územní studie                                                       1 085 tis. Kč 

- Změna a aktualizace územního plánu                   3 985 tis. Kč 

- Kanalizace Brná III. – PD                                        534 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etapa                                     468 tis. Kč 

- Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace     300 tis. Kč 

- Úspory energie ZŠ a MŠ                                       1 674 tis. Kč 

- Plavecký areál Klíše – PD                                        291 tis. Kč 

- Venkovní areál Plavecké haly Klíše                      2 832 tis. Kč 

- Městský stadion – dovybudování areálu                   113 tis. Kč 

- Územní studie krajiny                                               792 tis. Kč 

- Multifunkční sportovní centrum                            4 040 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ  

(střecha, okna, přepážk.centrum)                           1 060 tis. Kč 

- Rozšíření objektu ZŠ Neštěmická – PD 

(učebny, polyfunkční kom.centrum)                         934 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP – PD                                  300 tis. Kč 

- Stavební úpravy objektu Poláčkova 3236/2             500 tis. Kč 

- Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově        295 tis. Kč 

- Parkovací dům v ul. Vinařská – PD                       1 700 tis. Kč 

- Větruše – volnočasové aktivity – PD                     1 403 tis. Kč 

- Revitalizace ulice Nová II. etapa - PD                      128 tis. Kč 

- Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky  

Tovární x Hrbovická x Majakovského                     267 tis. Kč 

- Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD             996 tis. Kč 

- Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ – PD      53 tis. Kč 



- Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří 

před obřadní síní                                                        23 tis. Kč 

- Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob  

na odpady                                                                140 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce 

majetku města, skupina č. 03 o celkovou částku 192 580 tis. Kč takto: 

- ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně         12 249 tis. Kč 

- Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před 

obř. síní starého krematoria                                  3 500 tis. Kč 

- Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci  

Zimního stadionu a fotbalového stadionu  

Lev Neštěmice                                                      3 340 tis. Kč 

- DS Velké Březno – částečná rekonstrukce 

plynové kotelny vč. PD                                        1 537 tis. Kč 

- Městské služby – pořízení chladících a mrazících 

boxů do Starého krematoria                                  1 617 tis. Kč 

- DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby 

se sníženou schopností pohybu                                  85 tis. Kč 

- Věcná břemena vzniklá v době výstavby              1 203 tis. Kč 

- Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 

do užívání                                                                 599 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP                                      13 320 tis. Kč 

- Venkovní areál Plavecké haly Klíše                    54 500 tis. Kč 

- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem, p. o.                                           12 000 tis. Kč 

- Lidické náměstí – zásuvkový rozvod                       174 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové  

centrum                                                                40 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce Letního kina – elektro                        401 tis. Kč 

- Rekonstrukce Letního kina – sanace                     1 378 tis. Kč 

- Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly                  10 000 tis. Kč 

- Rezerva na vybudování zimní sportovní haly 

pro beach volejbal                                                 4 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Moskevská                 4 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Na Spálence             12 000 tis. Kč 

- Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu  

do ZOO                                                                 1 500 tis. Kč 

- Trafostanice – Městský stadion                               341 tis. Kč 

- Soubor dětských herních prvků na Větruši          1 250 tis. Kč 

- Soubor dětských herních prvků v Předlicích           500 tis. Kč 

- Rekonstrukce Kulturního domu Corso  

Krásné Březno                                                      4 900 tis. Kč 

- Investiční rezerva na „Participační projekty“       5 000 tis. Kč 

- Investiční rezerva na výkup bytů v problémových 

lokalitách                                                              3 000 tis. Kč 

- Výstavba a rekonstrukce stanovišť nádob  

na odpady                                                                186 tis. Kč                                                               

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice movité, skupina č. 04 o 

celkovou částku 5 657 tis. Kč takto: 

- Kamerový systém                                                 1 047 tis. Kč  



- Optická síť                                                               420 tis. Kč 

- Nákup geografického portálu                                  256 tis. Kč 

- Nákup přístavních mol                                         1 500 tis. Kč 

- Kamerový systém – garážové stání Zanádraží        363 tis. Kč 

- Nákup mobilního motorgenerátoru 632KVA  

včetně příslušenství - Městský stadion Ústí n. L.   643 tis. Kč 

- Severočeské divadlo s.r.o. – provedení oprav 

hmotného majetku v historické budově divadla 

a v dostavbě                                                          1 428 tis. Kč 

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu -  Rozvojové investice, skupina 

č. 05 o celkovou částku 55 449 tis. Kč takto: 

- Rekonstrukce budovy MmÚ-okna, střecha           3 000 tis. Kč 

- Stavební úpravy objektu  pro Pečovatelskou službu 

v Krásném Březně                                                18 000 tis. Kč 

- Ústí nad Labem-Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                  23 710 tis. Kč    

- Prodloužení chodníku Svádov                                 1 850 tis. Kč 

- Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení 

ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání       8 103 tis. Kč 

- Investiční příspěvek pro DS Velké Březno – pořízení 

automobilu pro osoby se sníženou schopností 

pohybu                                                                        786 tis. Kč 

e) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 277 599 tis. Kč 

(zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d)) 

2. s rozpočtovým opatřením ke snížení příjmové části rozpočtu v roce 2018 ve výši 

10 000 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu o částku 10 000 tis. Kč v položce účelové 

prostředky ze stát. rozpočtu - investiční (dotace na inv. akci Městský stadion) 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu  OIÚP, sk. č. 05 o částku 

10 000 tis. Kč u inv. akce Městský stadion – dovybudování areálu 

 

 

687/18 

„Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše“ – zhotovitel 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše“ - zhotovitel takto: 

1. PB SCOM, s. r. o. 

2. SIM stavby, spol. s r. o. 

3. ZEMPRA DC, s. r. o. 

4. Stavby dopravních cest, a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše“ – zhotovitel, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti  PB SCOM,  

s. r. o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice I - Město, IČ: 253 97 087, 



s nabídkovou cenou ve výši 2.994.678,- 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 objektu na p. č. 423, 

v k. ú. Klíše“ – zhotovitel, dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti  

PB SCOM, s. r. o., se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice I - Město, IČ: 253 

97 087, 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 

 

688/18 

Rozpočtové opatření PO k úhradě plnění ve věci PK REAL s. r. o. 

v likvidaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením právního odboru ve výši 32 147 tis. Kč takto: 

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

32 147 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

32 147 tis. Kč 

 

689/18 

Kontaktní osoba při likvidaci pojistných událostí 
     

Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. přípis České pojišťovny a. s. ze dne 13. 11. 2018 

B )  s ouh l as í  

1. s kontaktní osobou pro spolupráci při likvidaci pojistných událostí města takto: 

a) RENOMIA, a.s. 

 

690/18 

Rozpočtové opatření OSV a KT – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 32 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování 

pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 



provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností 

takto:  

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 32 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 32 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření OSV a KT ve výši 200 tis. Kč na pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:   

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

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 149,20 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 50,80 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

 

 

 

691/18 

Rozpočtové opatření OSV, KT a městských obvodů – dotace na 

výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV a KT v celkové výši 61 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 61 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 45,50 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 

15,50 tis. Kč v položce povinné pojistné 

2. rozpočtové opatření OSV a MO v celkové výši 580 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 580 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce   

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO, tř. 4 v celkové výši 580 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce takto: 

- MO město                                                                                130 tis. Kč 

- MO Severní Terasa                                                                  170 tis. Kč 

- MO Neštěmice                                                                         150 tis. Kč 

- MO Střekov                                                                             130 tis. Kč 

 

 

 

 

 



692/18 

Rozšíření pojištění strojů a strojních zařízení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. v souboru „pojištění strojů a strojních zařízení“ pojistné smlouvy č. 899-17877-18  

a) rozšíření o položku č. 8 „Nákladní kolo (rikša) Christiania Taxi“, pojistná 

částka 149 900,-Kč, navýšení ročního pojistného o 6 310,-Kč 

 

693/18 

Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě – areál „Zanádraží“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 4 k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby 

Ústí nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu 

parkovacích garáží a veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského 

centra II. etapa, 2. stavba), z důvodu změny přílohy dodatku č. 3 Přehled svěřených 

jízdních kol 

 

694/18 

Výpůjčka zásobovacího tunelu v k. ú. Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  výpůjčku části zásobovacího tunelu na pozemku p. č. 1734/27
 
v k. ú. Ústí nad 

Labem pro společnosti TESLA investiční společnost, a. s., Břehová 43/3, 110 00 

Praha 1 – Josefov, IČ 276 47 188 a BONA Litvínov, s. r. o., Šafaříkova 2095, 

436 01 Litvínov, IČ 473 07 013 za těchto podmínek: 

a) účelem výpůjčky je správa a údržba zásobovacího tunelu na pozemku 

p. č. 1734/27 v k. ú. Ústí nad Labem 

b) vypůjčitelé se zavazují osadit vjezd tunelu vraty na vlastní náklady, která budou 

nepřetržitě uzamčena a klíče dostanou pouze nájemníci, hasiči a popeláři 

c) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce 

 

695/18 

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) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „MČR v atletice do 22 let – Ščerba 2. místo“ ve 

výši 20.000,- Kč 

b) EHK karate club z.s. (IČ 270 47 482) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „KARATE MČR ŽACTVA“ ve výši 30.000,- Kč 

c) Taneční skupina Freedom, z.s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon TS Freedom“ ve výši 

30.000,- Kč 

d) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 046 10 881) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Mimořádné sportovní výkony na 

celorepublikové úrovni“ 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) Taneční skupina Freedom, z.s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon TS Freedom na 

mezinárodní úrovni“ ve výši 20.000,- Kč 

 

 

696/18 

Zmocnění pro Ing. Kohla, vedoucího OKSS MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v oblasti administrace 

poskytovaných dotací v předloženém znění pro  
a) Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS MmÚ 

 

 

 

697/18 

Platový výměr ředitelky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad 

Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Bc. Zuzaně Štochlové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 12. 2018 (platový výměr č. 22/2018) 

 



698/18 

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 

95,62 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 95,62 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 pro Dům 

dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí 

nad Labem, p. o. ve výši 22,75 tis. Kč v rámci projektu “Na stopě klimatu“ – 

česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální 

výchově a vzdělávání dětí a mládeže 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům 

dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí 

nad Labem, p. o. ve výši 72,87 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – 

podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 208,23 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 2 208,23 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., Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizaci ve výši 2 208,23 tis. Kč 

 

 

699/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

440 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

440 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství  



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 440 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

 

700/18 

Rezignace zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad 

Labem, Vinařská 1016/6 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci paní Evy Žaludové na funkci člena ve školní radě Základní školy Ústí nad 

Labem, Vinařská 1016/6, p. o. ke dni 15. 10. 2018 
 

 

701/18 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

637,60 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 

637,60 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí 

účelového neinvestičního příspěvku pro jednotlivé základní školy v Ústí nad 

Labem v celkové výši 637,60 tis. Kč jako doplatku na pořízení učebních 

pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve 

výši 45,20 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace,   

ve výši 45,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, ve výši 30 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková 

organizace, ve výš 26 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace, ve výši 44 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, 

ve výši 28,40 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace, ve výši 30,80 tis. Kč 



- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace, ve výši 42,80 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 42,40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve 

výši 40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická  3031/4, příspěvková 

organizace, ve výši 46 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace, ve výši 18 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 

ve výši 17,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, 

ve výši 42 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 

organizace, ve výši 20 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 40,40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve 

výši 36,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 

ve výši 18,80 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace, ve výši 22,80 tis. Kč 

 

 

702/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 773 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 1 773 tis. Kč v položce Ostatní 

nedaňové příjmy – odbor MOŠ  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 1 773 tis. Kč 

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

 

703/18 

Rozpočtové opatření městské policie a odboru dopravy a majetku 

– oprava oplocení 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření městské policie a odboru dopravy a majetku ve výši 

180,87 tis. Kč na opravu oplocení objektu městské policie v Předlicích takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

180,87 tis. Kč v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 180,87 tis. v položce provozní výdaje 

 

 

 

704/18 

Rozpočtové opatření OSR a OMOŠ 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 2 850 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 850 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a 

školství – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v celkové výši 

2 650 tis. Kč, na zajištění akce „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad 

Labem“ takto: 

- ZŠ Anežky České            650 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní                        600 tis. Kč 

- ZŠ Stříbrnická              1 400 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce oddělení projektů a dotací ve výši 200 tis. Kč  

 

 

705/18 

Rozpočtové opatření OIÚP -  „Extenze Spatial Analyst pro 

software ArcGIS“ 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 90,75 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 90,75 tis. Kč 

v položce oddělení GIS 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, ve výši 90,75 tis. Kč 

na akce „ Extenze Spatial Analyst pro softwarte ArcGIS“ 

             

 

 

 

                   Bc. Pavel Dufek                           Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 


