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561/26R/19 

Rozpočtové opatření KP a KT 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  335,50 tis. 

Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

II.“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 335,50 

tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka       v celkové 

výši 335,50 tis. Kč takto: 

- 250,90 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 84,60 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 

562/26R/19 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na 

serverovnu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 236,14 tis. Kč dle 

žádosti MO ze dne 5. 9. 2019 

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 236,14 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 236,14 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 236,14 tis. Kč v položce dotace pro MO 

na provoz 

 



563/26R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky "Obnova autoparku - dodávka 

3 osobních automobilů"  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova autoparku – dodávka 3 

osobních automobilů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 404 959,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Obnova autoparku – dodávka 3 osobních 

automobilů“ 

B) po v ě ř u j e 

1. Ing. Anetu Tínkovou, referent veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Obnova autoparku – dodávka 3 osobních automobilů“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Obnova autoparku – dodávka 3 osobních automobilů“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové 

C) j m e n u j e   o b á l k o v o u   a   h o d n o t í c í    k o m i s i   v e   s l o ž e n í: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka – vedoucí OHS 

b) Jiří Ouda – řidič OHS 

c) Ing. Aneta Tínková – referent oddělení veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

2. náhradníci: 

a) Radka Kašparová – vedoucí ekonomicko-majetkového odd. OHS 

b) Roman Žižka – vedoucí odd. správy budov OHS 

c) Bc. Kateřina Lysáková – referent oddělení veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

 

 

564/26R/19 

VZ - Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu 

Neštěmická 795/37, Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ takto: 

1. Martin Bukovský, Postoloprtská 2685, 440 01 Louny 

2. SIM stavby spol. s. r. o., Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem 

3. Stavební a obchodní společnost Most spol. s. r. o., 435 21 Obrnice 10 



4. PSD s. r. o., Březová 187/55, 405 02 Děčín 

5. ABS-stavební společnost s.r.o., Náměstí 4/2, 418 01 Bílina 

B) r o z h o d u  j e 

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

zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/37, Krásné Březno“, a to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze 

zadávací dokumentace a dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil 

na prvním místě tj. společnost Martin Bukovský se sídlem Postoloprtská 2685, 440 01 

Louny, IČ: 071 50 831, s nabídkovou cenou ve výši 10 626 511,36 bez DPH 

C)  s c h v a l u j e 

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu pro 

pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ dle ustanovení § 104 

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

s dodavatelem: Martin Bukovský se sídlem Postoloprtská 2685, 440 01 Louny, IČ: 

071 50 831. 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, případně třetím místě. 

 

 

 

565/26R/19 

VZ - Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, 

p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e  

1. zrušení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí 

nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 3 500 000,- bez DPH 

B )  s ch va lu j e   

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro 

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 

3 500 000,- bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu 

Ústí nad Labem, p. o.“ 

C )  p ov ěřu j e   

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové 

D )  j men u je  ob á lk ov ou  a  h odno t í c í  k o mi s i  p ro  V Z „Veterinární péče pro 

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.“ ve  s l ožen í :  

1. řádní členové 



a) Ing. Roman Končel – ředitel Zoo 

b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog 

c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. – zastupitelka 

2. náhradníci: 

a) Lukáš Ševcovic – zoolog 

b) Ing. Eliška Barcalová – zoolog (registrátor) 

c) Bc. Kateřina Lysáková - referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

e) Lukáš Konečný – radní města 

 

 

566/26R/19 

VZ - Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové 

oblasti statutárního města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  r o zh odu j e  

1 .  o zrušení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 

v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ s předpokládanou 

hodnotou plnění 2 800 000,- bez DPH 

B )  s ch va lu j e   

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro 

Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ 

s předpokládanou hodnotou plnění 2 800 000,- bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 

v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad Labem“ 

C )  p ov ěřu j e   

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

statutárního města Ústí nad Labem“ včetně případného vylučování dodavatelů 

2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 

statutárního města Ústí nad Labem.“ včetně případného vylučování dodavatelů, 

v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové 

D )  j men u je  obá lko vou  a  h odno t í c í  ko mi s i  p ro  V Z „ Veterinární péče pro 

Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti statutárního města Ústí nad 

Labem.“  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové 

a) Ing. Roman Končel – ředitel Zoo 

b) Jaroslava Ježková – vedoucí útulku 

c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. – zastupitelka 



2. náhradníci: 

a) Lukáš Ševcovic – zoolog 

b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog 

c) Bc. Kateřina Lysáková - referentka odd. veřejných zakázek, PO 

d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

e) Lukáš Konečný – radní města 

 

 

567/26R/19 

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 odboru sociálních věcí v celkové výši 3 695,94 tis. Kč – zapojení 

neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 695,94 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 627,94 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce takto: 

- MO město                                                                                 900 tis. Kč 

- MO Severní Terasa                                                             756,94 tis. Kč 

- MO Neštěmice                                                                         540 tis. Kč 

- MO Střekov                                                                             431 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 798,01 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 269,99 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

 

 

568/26R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí  
 

Rada města po projednání 
 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy v celkové výši 11 182,25 tis. Kč určené na financování výdajů 

vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11 182,25 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 566,98 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 232,77 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  



d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 23 tis. Kč v položce 

Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 618,50 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 741 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

569/26R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 28 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) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 28 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 48 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) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy v celkové výši 2 496 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 neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 496 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 716,42 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 583,58 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 196 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

 

 



570/26R/19 

Rozpočtové opatření OHS – SF 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 560 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 560 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 560 tis. Kč v položce sociální fond  

 

571/26R/19 

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Územní studie krajiny správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 

 

572/26R/19 

Smlouva o finančním vyrovnání č. OSM/Ši/2019 mezi Palivovým 

kombinátem Ústí, s. p. a statutárním městem Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání č. OSM/Ši/2019 mezi Palivovým 

kombinátem Ústí, s. p. a statutárním městem Ústí nad Labem 

 

 

573/26R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP - "Ortofotomapa" 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 500,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 500,00 tis. Kč 
v položce Oddělení přípravy a realizace investic 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. 

Kč na akci „Ortofotomapa“  

 



 

574/26R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP - "5. úplná aktualizace územně 

plánovacích pokladů"  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 500,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 500,00 tis. Kč 

v položce Oddělení územního plánování 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. 

Kč na akci „5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů“  

 

575/26R/19 

Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo  

 
Rada města po projednání 

 
A)  s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Venkovní areál Plavecké haly   

Klíše“ 

 
 

576/26R/19 

Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1 .  s nabytím nemovitostí – pozemek p. č. 147 o výměře 469 m2 včetně budovy  čp. 

112 v k. ú. Předlice za částku 2.800.000,- Kč 

 

  

577/26R/19 

Záměr pronájmu pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu pozemku p. č. 4690 o výměře 1641 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 



578/26R/19 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – CETIN 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 697/100 k.ú. Mojžíř a 

pozemku p.č. 732/1 k.ú. Neštěmice, spočívajícího v umístění a provozování 

komunikačního vedení a zařízení, na dobu neurčitou ve prospěch Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, za jednorázovou úhradu dle 

znaleckého posudku 

 

 

579/26R/19 

Pronájem částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 4206 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p. č. 592/1 

o výměře cca 216 m2 v k. ú. Ústí nad Labem Ing. Aleši Fouskovi, bytem 

Ústí nad Labem, za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: obslužný pozemek 

d) nájemce bere na vědomí, že předmět pronájmu je dle Územního plánu Ústí nad 

Labem součástí stabilizovaných ploch se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně 

na veřejných prostranství - park“ a „DI-S plocha dopravní infrastruktury silniční“ 

e) nájemce bere na vědomí, že na předmětu pronájmu je umístěn teplárenský rozvod 

včetně přilehlé regulační stanice a v případě potřeby musí umožnit vjezd 

služebního vozidla ČEZ TAS do zájmového území TN1  

 

 

580/26R/19 

Uzavření dodatku č. 1/2019 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr uzavření dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení 

v majetku města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších dodatků se 

společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 491 01 684, kterým 

se aktualizuje Příloha č. 1 „Soupis provozních objektů a zařízení, výměníkových 

stanic a plynových kotelen“ Dodatku  č. 4/2005 ze dne 19. 12. 2005 dle skutečného 



stavu včetně výše nájemného 

2. uzavření dodatku č. 1/2019 dle bodu A)1. se společností Tepelné hospodářství města 

Ústí nad Labem s. r. o., IČ 491 01 684, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru  

 

581/26R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Vaňov, označené dle 

geometrického plánu č. 629-91/2019 jako pozemek p. č. 108/7, pro vlastníky stavby 

garáže na předmětu prodeje za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 1.000,- Kč/m2 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) bezdlužnost nabyvatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

d) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

 

582/26R/19 

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1463 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1463 o výměře 617 m2 v k. ú. Klíše 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 1463 o výměře 617 m2 v k. ú. Klíše pro společnost 

Helias Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 273 24 001, za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: plocha k relaxaci a sportovnímu využití 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

e) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

583/26R/19 

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch v a l u j e 

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 



2.  „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020“ v rámci „Programu 

pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. Formuláře žádostí a vyúčtování jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování 

dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v 

předloženém znění 

 

 

584/26R/19 

Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

Labem v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II 

odstavec A) pro:  

a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIV. Mezinárodní sympozium  

o sborovém zpěvu „Cantus choralis 2019“ 

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIV. Mezinárodní sympozium  

o sborovém zpěvu „Cantus choralis 2019“ ve výši 35.000,- Kč 

b) Mgr. Ema Hubáčková (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pocta profesorce Jitce Švábové – 5. ročník“ ve výši 20.000,- Kč 

 

 

585/26R/19 

Úprava dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových 

aktivit v letech 2017 - 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pro kategorii „Celoroční sportování dětí a mládeže (šeky)“ „Programu  

pro poskytování dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu statutárního města Ústí  

nad Labem“ 

a) rok 2017 - Čl. VIII, písmena B) bodu 5  

b) rok 2018 - Čl. VIII, písmena B) bodu 3  

c) rok 2019 - Čl. VIII, písmena B) bodu 4  

2. pro kategorii „Celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže“ „Programu  

pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ 



a) rok 2017 - Čl. VIII, písmena B) bodu 5 

b) rok 2018 - Čl. VIII, písmena B) bodu 3 

c) rok 2019 - Čl. VIII, písmena B) bodu 4   

udělení výjimky v povinnosti dodržení předpokládaného rozpočtu s tím, že rozpočet 

uvedený v žádosti o dotaci je považován za orientační 

 

 

586/26R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné 

sportovní výkony“  

 
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 oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 

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

takto:  

a) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (684 55 437) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s  „Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni 

– sportovní odvětví: krasobruslení – sportovní výkony“ ve výši 20.000,- Kč 

 

587/26R/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 

807,94 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z  MŽP takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 807,94 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

807,94 tis. Kč v rámci dotačního programu “Příspěvek zoologickým zahradám“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 996,94 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 4 996,94 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., Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 4 996,94 tis. Kč  

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

190,73 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 190,73 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 Ústeckého kraje Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, v celkové 

výši 190,73 tis. Kč v rámci dotačního programu „Podpora mládeže“ na rok 2019 

na realizaci projektů takto: 

„Tvoříme a vyrábíme“ 119,61 tis. Kč 

                       „Sportujeme s DDM“                                        71,12 tis. Kč 

 

 

588/26R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 874,30 

tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku 

874,30 tis. Kč u akce „Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice“  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 284,04 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na provedení výměny podlahové krytiny kolem ledové 

plochy zimního stadionu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 207,24 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na provedení opravy sociálního zařízení a kuchyňky pro 

zaměstnance v zámečnické dílně zimního stadionu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 94,41 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení opravy chladící věže zimního stadionu 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 117,07 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na pořízení chybějící části dřevěné palubkové podlahy na 



ledovou plochu zimního stadionu 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 84,90 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení havarijní opravy dešťového svodu 

na zimním stadionu 

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz ve výši 86,64 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení regenerace trávníku s umělým povrchem na fotbalovém 

stadionu Lev Neštěmice 

 

 

589/26R/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, Palachova 400/37, příspěvkové organizace, 

IČ 44553153: 

- ve výši 26 837,- Kč na období do 31. 12. 2019 

- ve výši 42 265,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, IČ 

44226268: 

- ve výši 57 120,- Kč na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 

- ve výši 122 400,- na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

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

organizace, IČ 44553234: 

- ve výši 1 288,- Kč na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019  

- ve výši 2 668,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

d) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, 

IČ 44226241: 

- ve výši 6 832,- Kč na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019   

- ve výši 14 152,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

 

 

 

 

 



590/26R/19 

Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do výzvy MŠMT č. 02_18_067 

Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se zapojením následujících základních škol jako partnera bez finančního příspěvku 

do OP VVV MŠMT výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního 

vzdělávání II v prioritní ose 3 

a) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 

b) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 

Husova 349/19, příspěvková organizace  

c) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 

2. s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci OP VVV MŠMT výzvy 

č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 mezi 

EDHANCE s. r. o., Zámecké nám. 511/10, 415 01 Teplice, 

IČ 03521770 a 

a) Základní školou Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizací, 

IČ 44555202 

b) Základní školou a Základní uměleckou školou Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvkovou organizací, IČ 44553331 

c) Základní školou Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkovou organizací, 

IČ 44226268. 

 

 

591/26R/19 

Metropolnet, a.s. 

 
Rada města po projednání 

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno c) Zákona č. 128/2000 Sb. (O obcích), v platném znění 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. konec funkčního období Zdeňka Putny, člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, 

a.s. ke dni 31. 8. 2019 

2. konec funkčního období Mgr. Jana Hofmana, místopředsedy představenstva 

společnosti Metropolnet, a.s. ke dni 15. 10. 2019 

B )  j menu j e   

1 .  Zdeňka Putnu s účinností od 1. 10. 2019 

a )  členem dozorčí rady společnosti Metropolnet, a. s.  

2. Mgr. Jana Hofmana s účinností od 16. 10. 2019 

a )  členem představenstva společnosti Metropolnet, a. s.  

C )  u k l á d á  

1. představenstvu společnosti Metropolnet, a. s. 

a) podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku ve smyslu bodu A)  

až C) tohoto usnesení 

                                                                         T:  31. 12. 2019 



592/26R/19 

Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Jiřině Konířové, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 43/2019) 

2. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 44/2019) 

3. Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 

526, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 45/2019) 

4. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 47/2019) 

 

 

593/26R/19 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 

Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

C )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, ve 

složení: 

    Předseda:  Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora  

               Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 Mgr. Martin Kolský, odborník v oblasti státní správy, organizace a 

řízení ve školství 

 Mgr. Jindra Šteflová, odborník v oblasti státní správy, organizace a 

řízení ve školství 

Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Lukáš Valda, školní inspektor České školní inspekce 

  Mgr. Lucie Marková, pedagogický pracovník ZŠ Vojnovičova 

Monika Libáková, člen školské rady ZŠ Vojnovičova 

 



D )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 2. 2020 jmenován 

nový ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

organizace 

T: 1. 2. 2020 

 

 

 

594/26R/19 

Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e  

1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 46/2019) 

 

 

595/26R/19 

Úprava usnesení č. 508/20R/19 
 

Rada města po projednání 

 

A) u p r a v u j e  

1. usnesení č. 508/20R/19 ze dne 29. 7. 2019 takto: 

a) za slova uvedená v bodě A) 1. „provedení mimořádné kontroly“ se vkládá slovo 

„zejména“ 

b) za písm. d) v bodě A) 2. se doplňuje písm. e) v tomto znění: „MUDr. Jiří Madar, 

zastupitel“ 

 

 

 
 

 

 

               Ing. Věra Nechybová    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

   náměstkyně primátora                                                  primátor města 
 




