
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

27. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 17. 12. 2013 

Usnesení č. 654/13 - 713/13 

 

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

 

 

654/13 

Plnění usnesení 
 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města  

B) s c h v a l u j e 

1. změnu termínu plnění u tohoto usnesení: 

a) 549/13 na březnové jednání ZM 

 

 

655/13 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2014 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2014 

 

             Rada města                                     Zastupitelstvo města 

               20. 1. 2014      

              10. 2.  2014        

              10. 3.  2014                           3. 3. 2014  

              31. 3.  2014        

              22. 4.  2014 (úterý) 

              12. 5.  2014 

                9. 6.  2014     2. 6. 2014 

              30. 6.  2014 

                4. 8.  2014 

              25. 8.  2014 

              15. 9.  2014     1. 9. 2014 

              6. 10. 2014 

             27.10. 2014 



656/13 

Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 1/2012 o veřejných zakázkách 

v upraveném  znění  

 

 

 

657/13 

RO  FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 

organizace 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 386,08 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 386,08 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 386,08 tis. Kč na zajištění odstranění škod 

vzniklých na majetku města následkem živelné pohromy, požáru nebo 

vandalismu, takto: 

ZŠ a ZUŠ Husova   6,27 tis. Kč 

ZŠ Karla IV.   3,42 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova    3,46 tis. Kč 

ZŠ Vinařská    0,35 tis. Kč 

ZŠ A. České   8,00 tis. Kč 

ZŠ Neštěmická 18,57 tis. Kč 

ZŠ Rabasova 258,51 tis. Kč 

MŠ Dobětice 37,06 tis. Kč 

MŠ Pohádka 15,92 tis. Kč 

DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 7,84 tis. Kč 

MŠ Písnička 2,13 tis. Kč 

DS Dobětice 0,53 tis. Kč 

KS města ÚL 24,02 tis. Kč 

 

 

 

 

 



658/13 

RO ke snížení  účelové dotace z KÚÚK na prvotní náklady 

spojené s povodní 2013 v návaznosti na skutečné čerpání 

     
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ke snížení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK poskytnuté na 

úhradu prvotních nákladů spojených s povodní 2013 ve výši 42 452,81 tis. Kč 

v návaznosti na skutečnost takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 42 452,81 tis. Kč 

b) snížení účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 

5 442,19 tis. Kč takto: 

MO město                                                                               148,45 tis. Kč                

MO Neštěmice                                                                     2 301,46 tis. Kč 

MO Střekov                                                                         2 992,28 tis. Kč 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu  finančního odboru o  částku 

37 010,62 tis. Kč v položce rezerva – povodně 2013 

 

 

659/13 

RO FO – zapojení účelové dotace z KÚÚK pro MO Neštěmice 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace 

z KÚÚK určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6,33 tis. Kč  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 6,33 tis. Kč 

určenou na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 

 

 

660/13 

RO  FO a příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu FO ve výši 200 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vzniklých přebytkem 

hospodaření docíleného v roce 2012 ve výši 200 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 



městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků ve výši 200 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

v roce 2013 

 

 

661/13 

Úprava závazného ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 

2013 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. úpravu závazného ukazatele - nepřekročitelného objemu prostředků na platy pro 

příspěvkové organizace v gesci finančního odboru města Ústí nad Labem pro rok 

2013 dle přílohy usnesení č. 1 

 
 
662/13 

Uzavření aktualizačního dodatku č. 7 k pojistné smlouvě 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření aktualizačního dodatku č. 7 pojistné smlouvy č. 899-17877-18 ze dne 

29.10.2012 uzavřené s Českou pojišťovnou a. s., IČ: 45272956 

B )  uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) uzavřít smluvní akt dle bodu A) tohoto usnesení  

 

T: ihned 

 

663/13 

Nabytí veřejného osvětlení od UJEP formou darování 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s nabytím dvou světelných bodů veřejného osvětlení, které je součástí stavby 

„Zpřístupnění areálu Kampus z ul. České mládeže a propojení zpevněných ploch 

areálu Kampusu UJEP“, která je realizována na pozemcích p. č. 4213, 506/14, 512, 

k. ú. Ústí nad Labem, do majetku Statutárního města Ústí nad Labem od Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 formou darování 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_27-13_661-13.pdf


B) s ch va lu j e  

1. svěření nově nabytého veřejného osvětlení dle bodu A)1. do správy Odboru 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ a následně společnosti ELTODO-

CITELUM, s.r.o., IČ 25751018 za předpokladu schválení jeho nabytí do majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

C )  uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

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

                                                                                   T:  březen 2014     

 

664/13 

Změna výše nájemného – Činoherní divadlo města Ústí nad 

Labem 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze 

dne 31. 8. 2009, ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem Činoherní divadlo města 

Ústí nad Labem, obecně prospěšná společnost, IČ 28677129, kterým se sjednává 

výše ročního nájemného na 1.000.000,- Kč/rok včetně DPH s účinností od 1.1.2014 

 
665/13 

Změna výše nájemného – ČZS ZO Teplá Stráň, Dolní Zálezly 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 96 N 09/08 ze dne 30. 11. 2009 s nájemcem 

ČZS ZO Teplá Stráň, IČ 68983379, kterým se mění výše nájemného ze současných 

254,- Kč/areál/rok na 1,- Kč/m
2
/rok, tj. celkem 3.153,- Kč/areál/rok 

 

 

666/13 

Změna výše nájemného – Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s.r.o. 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1/2014 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 (v aktualizovaném znění dle 

dodatku č. 4/2005 a dalších) se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad 



Labem s. r. o., IČ 49101684 dle předloženého návrhu v příloze č. 1 důvodové 

zprávy s účinností od 1.1.2014 

 
 
667/13 

Prodej částí pozemku p. č. 77/2 v k. ú. Všebořice 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s

o uhl as í  

1. s převodem částí pozemku p. č. 77/2 o výměře cca 145 a 10 m
2
 z celkové výměry 

307 m
2
 v  k.  ú. Všebořice (celkem 155 m

2
) formou prodeje panu Ladislavu 

Hnízdilovi, xxxxxxxxx, 403 01 Dolní Zálezly za kupní cenu 900,- Kč/m
2
 za 

těchto podmínek: 

a) kupní  cena  bude  uhrazena  před  podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do 

60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající  

d) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Statutárního města Ústí nad 

Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a se zřízením 

případných věcných břemen včetně geometrických plánů 

B) uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

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

Labem 

      T: březen 2014 

 

 

668/13 

Prodej části pozemku p. č. 798/1 v k. ú. Bukov 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s  převodem části pozemku p. č. 798/1 o výměře cca 270 m
2
 z celkové výměry 

390 m
2
 v k. ú. Bukov formou prodeje panu Miloši Kajzrovi, xxxxxxxxxxxxxx, 

400 01 Ústí nad Labem za kupní cenu 900,- Kč/m
2
 za těchto podmínek: 

a) kupní  cena  bude  uhrazena  před  podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do 

60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající  

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a se zřízením 

případných věcných břemen včetně geometrických plánů 



 

B) uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

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

Labem 

      T: březen 2014 

 

 
669/13 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1242/8 v k. ú. Střekov 

  
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1242/8 o výměře cca 18 m
2
 z celkové výměry 

695 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

670/13 

Zrušení věcného břemene k nemovitosti č. p. 547 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zrušení věcného břemene k bytovým jednotkám č. 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 

547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/10, 547/11  v objektu č. p. 547 na pozemku 

p. č. 1067, vše v k. ú. Klíše, spočívajícího v právu vstupu Statutárního města Ústí 

nad Labem (oprávněný) na pozemek p. č. 1067 a do prostor výměníkové stanice 

umístěné ve společných sklepních prostorách domu č. p. 547 za účelem údržby, 

opravy a obsluhy výměníkové stanice s tím, že veškeré náklady uhradí povinný 

z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene s vlastníky bytových jednotek dle 

listů vlastnictví 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2108  

dle bodu A)1. 

 
 

671/13 

Oprava objektu za nádražím poškozeného povodní 2013 - 

schválení výsledku výběrového řízení 

     
Rada města po projednání 

 

A )  v y lu ču j e  

1. uchazeče S-BAU BOHEMIA, spol. s r.o., pro nesplnění podmínek veřejné zakázky 

„Oprava objektu za nádražím poškozeného povodní 2013“ 



 

B) b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na opravu objektu „Zanádraží“  „Oprava 

objektu za nádražím poškozeného povodní 2013“ takto: 

1. INSKY spol. s r.o. 

2. ALLKON s.r.o.  

3. Jetcon spol. s r.o. 

4. SKD Průmstav – stavby, a.s. 

5. UL Stavby s.r.o. 

6. Viamont DSP a.s. 

7. TOGET s r.o. 

C) s c h v a l u j e 

1. přidělení veřejné zakázky „Oprava objektu za nádražím poškozeného povodní 

2013“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí t.j. INSKY spol. s r.o., 

Nový Svět 100, PSČ 400 07, Ústí nad Labem  IČ: 00671533, s nabídkovou cenou 

4 238 147 Kč bez DPH 

D) u k l á d á 

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města  

a) uskutečnit smluvní akt dle bodu C) tohoto usnesení 

                                                                              

                                                                                      Termín: po uplynutí zákonných lhůt 

 
 
672/13 

RO ODM – Obnova klenby a hlavního vchodu Trmického zámku 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a 

evidence majetku k zapojení účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého 

KÚÚK ve výši 45,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši 45,00 tis. Kč 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 45,00 tis. Kč na akci 

„Obnova klenby a hlavního vchodu Trmického zámku“ 

 

 

673/13 

RO ODM – pojistné náhrady 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 5 275,37 tis. Kč takto: 

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



(pojistné náhrady) ve výši 5 275,37   tis. Kč  

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku  - náklady spojené s povodněmi 

2013 o částku  5 275,37  tis. Kč 

 

 

674/13 

„Bukov – centrum“ obsazení uvolněného bytu zvláštního určení 

1+KK novým nájemníkem 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt 

číslo xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx v k.ú. Bukov s žadatelkou paní Boženou 

Nepovímovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 400 01 Ústí nad Labem   

 

 

 

675/13 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna orgánů 

společnosti 

     
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 

dle § 192, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,  Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

  A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Ing. Víta Mandíka na funkci člena představenstva společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 11. 11. 2013 

2. rezignaci Ing. Milana Šlejtra na funkci člena představenstva společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 30. 11. 2013 

3. rezignaci Ing. Pavla Havránka na funkci člena dozorčí rady společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 5. 12. 2013 

   B )  j menu je  

 1. Ing. Pavla Havránka, nar. xxxxxxxxx 

a) členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s., 

C )  k ons t a tu j e ,  ž e  

1 .  projednáním materiálu, vztahujícího se k bodu B) tohoto usnesení byla splněna 

doložka,   podle   §  41,  odstavce 1)  zákona  č.  128/2000 Sb., v   platném   znění 

(o obcích) 

 

 



 

676/13 

RO ODM 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 1 117 tis. Kč takto: 

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

výši 200 tis. Kč v položce ostatní výdaje odboru 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 917 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 1 117 tis. Kč v položce zimní údržba chodníků a vozovek 

 

 

677/13 

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 

Husova 349/19, příspěvková organizace – změna místa 

poskytovaného vzdělávání 

          
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í                     

1.  se změnou zápisu o povolení dalšího místa poskytovaného vzdělávání v budově 

Základní školy Velké Březno, Školní 87, příspěvkové organizace k výuce v oboru 

hudebním základní umělecké školy, která je součástí Základní školy a Základní 

umělecké  školy  Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace, a to od 

1. 1. 2014 

 
 
678/13 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

       
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

 A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 3 500 Kč na zajištění akce 

„Mikuláš v MŠ“ od Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa se sídlem 

Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem, do vlastnictví Mateřské školy Dobětice, 

Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizace 

2. s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 50 000 Kč poskytnutého 

formou nadačního příspěvku od Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního 



fondu se sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1, IČ 67776841 do vlastnictví Základní 

školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace na úhradu 

dopravy a vstupného v rámci projektu „Fungování demokracie v sousední zemi 

z pohledu českých a německých žáků“ 

 

 

679/13 

RO OŠKSS – zapojení dotací z Ústeckého kraje a MŠMT ČR 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

409,77 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 409,77 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže a 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci ve výši 409,77 tis. Kč, na účel vzdělávacích seminářů, 

nákup učebních pomůcek a studijních skript 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

315,34 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 315,34 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škole a 

Základní  umělecké  škole  Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. ve výši 

315,34 tis. Kč na vzdělávání a výchovu žáků  

 

 

680/13 

RO OŠKSS – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru OŠKSS ve výši 2 703,75 tis. Kč takto: 

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

pojistné náhrady ve výši 2 703,75 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické – náklady spojené s povodněmi 2013 o částku   2 692,53 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické – provozní výdaje o částku 11,22 tis. Kč 



681/13  

Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2013 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2013 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na „akce sportovního kalendáře“ ve výši 15 000,- Kč pro Školní 

sportovní klub při 14. ZŠ Ústí nad Labem, IČ: 68975023 na akci „Severská bitva“ 

ve výši 15 000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2013 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na podporu činnosti mládeže do 18 let pro subjekt SKI KLUB 

Pohoří u Malečova, Tašov 48, IČ: 22732608 ve výši 20 000,- Kč 

 

 

682/13 

OŠKSS – změna účelu  

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. změnu účelu v neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS ve výši 500 tis.Kč 

takto: 

a) z akce „ZŠ Hlavní – výměna povrchu školního hřiště“  

b) na akci „ZŠ Hlavní – oprava sociálních zařízení v pavilonu školní družiny“ 

 
 

683/13 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, Směrnice RM č. 1/2013 a č. 2/2013 plat ředitelům 

příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2014 takto: 

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 17/2013) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 18/2013) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 19/2013) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 

nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 

20/2013) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 21/2013) 



f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 22/2013) 

g) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2013) 

h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 24/2013) 

i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2013) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2013) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2013) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2013) 

m) Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2013) 

n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 30/2013) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2013) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 32/2013) 

q) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 33/2013) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 34/2013) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 35/2013) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 36/2013) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 37/2013) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2013) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 39/2013) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 40/2013) 

y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (platový výměr č. 41/2013) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 42/2013) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 43/2013) 

bb) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 44/2013) 

cc) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 45/2013) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 



623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 46/2013) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 47/2013) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 48/2013) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 49/2013) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 50/2013) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 51/2013)  

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 52/2013) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvková organizace (platový výměr č. 53/2013) 

ll) Miloslava Hamanová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2013) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 55/2013) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 56/2013) 

oo) Bc. Lenka Slabá, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 57/2013) 

pp) Dagmar Brabcová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 58/2013) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 59/2013) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 

786/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 60/2013) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 61/2013)  

tt) Eva Zápotocká, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 62/2013) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 63/2013) 

vv) Mgr. Boris Morkes, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 64/2013) 

ww) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 65/2013)  

xx) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 66/2013) 

yy) Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 67/2013) 

zz) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 68/2013) 

aaa) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 69/2013) 

bbb) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 70/2013) 

ccc) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 



(platový výměr č. 71/2013) 

ddd) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 72/2013) 

eee) Mgr. Miroslav Král, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 73/2013) 

fff) Emil Vraspír, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 74/2013) 

B )  p ov ěřu j e   

1. PhDr. Janu Műllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu platových výměrů uvedených v bodě A) tohoto usnesení  

 

 

684/13 

Stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, Směrnice RM č. 1/2013 a č. 2/2013, v souladu s 

ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu takto: 

a) rozhodnutí č. O/63/2013 Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, 

Palachova 400/37, příspěvková organizace 

b) rozhodnutí č. O/64/2013 Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad 

Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace 

c) rozhodnutí č. O/65/2013 Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad 

Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 

d) rozhodnutí č. O/66/2013 Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a 

Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 

organizace 

e) rozhodnutí č. O/67/2013 Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, 

Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 

f) rozhodnutí č. O/68/2013 Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská 

škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace 

g) rozhodnutí č. O/69/2013 Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad 

Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 

h) rozhodnutí č. O/70/2013 Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola 

Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 

i) rozhodnutí č. O/71/2013 Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 

j) rozhodnutí č. O/72/2013 Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad 

Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 

k) rozhodnutí č. O/73/2013 Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská 

škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace 

l) rozhodnutí č. O/74/2013 Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad 

Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

 



m) rozhodnutí č. O/75/2013 Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad 

Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 

n) rozhodnutí č. O/76/2013 Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 

o) rozhodnutí č. O/77/2013 PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad 

Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace 

p) rozhodnutí č. O/78/2013 Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad 

Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 

q) rozhodnutí č. O/79/2013 Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, 

Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 

r) rozhodnutí č. O/80/2013 Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad 

Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 

s) rozhodnutí č. O/81/2013 Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská 

škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace  

t) rozhodnutí č. O/82/2013 PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace 

u) rozhodnutí č. O/83/2013 Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, 

Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace 

v) rozhodnutí č. O/84/2013 Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké 

haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace 

w) rozhodnutí č. O/85/2013 Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Marxova 219/28, příspěvková organizace 

x) rozhodnutí č. O/86/2013 Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Škroupova 307/7, příspěvková organizace  

y) rozhodnutí č. O/87/2013 Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí 

nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace 

z) rozhodnutí č. O/88/2013 Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace 

aa) rozhodnutí č. O/89/2013 Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad 

Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace 

bb) rozhodnutí č. O/90/2013 Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí 

nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace 

cc) rozhodnutí č. O/91/2013 Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad 

Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace 

dd) rozhodnutí č. O/92/2013 Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, 

Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace 

ee) rozhodnutí č. O/93/2013 Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, 

Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace 

ff) rozhodnutí č. O/94/2013 Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad 

Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace 

gg) rozhodnutí č. O/95/2013 Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad 

Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace 

hh) rozhodnutí č. O/96/2013 Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, 

Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace 

ii) rozhodnutí č. O/97/2013 Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, 

Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace  

jj) rozhodnutí č. O/98/2013 Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad 

Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace 

 



kk) rozhodnutí č. O/99/2013 Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad 

Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

ll) rozhodnutí č. O/100/2013 Miloslava Hamanová, Mateřská škola Pomněnka, 

Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace 

mm) rozhodnutí č. O/101/2013 Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad 

Labem, 5. května 53, příspěvková organizace 

nn) rozhodnutí č. O/102/2013 Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola 

Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace 

oo) rozhodnutí č. O/103/2013 Bc. Lenka Slabá, Mateřská škola Kytička, Ústí nad 

Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace 

pp) rozhodnutí č. O/104/2013 Dagmar Brabcová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí 

nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace 

qq) rozhodnutí č. O/105/2013 Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí 

nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace 

rr) rozhodnutí č. O/106/2013 Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí 

nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace 

ss) rozhodnutí č. O/107/2013 Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí 

nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace  

tt) rozhodnutí č. O/108/2013 Eva Zápotocká, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad 

Labem, Peškova 526, příspěvková organizace 

uu) rozhodnutí č. O/109/2013 Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí 

nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace 

vv) rozhodnutí č. O/110/2013 Mgr. Boris Morkes, Domov pro seniory Chlumec, 

příspěvková organizace 

ww) rozhodnutí č. O/111/2013 Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké 

Březno, příspěvková organizace  

xx) rozhodnutí č. O/112/2013 Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní 

Terasa, příspěvková organizace  

yy) rozhodnutí č. O/113/2013 Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory 

Dobětice, příspěvková organizace 

zz) rozhodnutí č. O/114/2013 Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné 

Březno, příspěvková organizace 

aaa) rozhodnutí č. O/115/2013 Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická 

a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace 

bbb) rozhodnutí č. O/116/2013 Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, 

příspěvková organizace 

ccc) rozhodnutí č. O/117/2013 Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace 

ddd) rozhodnutí č. O/118/2013 Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace 

eee) rozhodnutí č. O/119/2013 Mgr. Miroslav Král, Muzeum města Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace 

fff) rozhodnutí č. O/120/2013 Emil Vraspír, Kulturní středisko města Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace 

2. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní   zřízení),   v  platném  znění  a  v souladu  s  ustanovením  §  224   zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu k ocenění pracovních 

zásluh při dovršení životního jubilea 

a )  Mgr. Jarmile Novákové Hořejší, ředitelce Mateřské školy Motýlek, Ústí nad 

Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové organizace rozhodnutí č. O/121/2013 



b )  Bc. Kalině Grusové, ředitelce Mateřské školy Písnička, Ústí nad Labem, 

Studentská 6, příspěvkové organizace rozhodnutí č. O/122/2013 

c )  Bc. Ivě Neuvirthové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vinařská 

737/10, příspěvkové organizace rozhodnutí č. O/123/2013 

B )  p ov ěřu j e   

1. PhDr. Janu Műllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu rozhodnutí o odměně uvedených v bodě A) tohoto usnesení  

 

 

685/13 

Informace o projektu centralizace nákupů pro domovy pro 

seniory 

       
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o projektu centralizace nákupu pro příspěvkové organizace Domovy pro 

seniory, zejména hygienických potřeb, zdravotních pomůcek, kromě potravin 

B )  r u š í 

1. usnesení RM č. 334/12 ze dne 21. 6. 2012 

 

 

686/13 

Jmenování zástupce města v sociální komisi Svazu měst a obcí ČR 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e  n a  v ě d o m í 

1. rezignaci Bc. Zuzany Kailové, náměstkyně primátora města Ústí nad Labem na 

funkci zástupkyně města v sociální komisi Svazu měst a obcí ČR ke dni 16.12.2013 

B) j m e n u j e  

1. Mgr. Jana Husáka, koordinátora pro integraci OŠKSS MmÚL  

a) zástupcem města v sociální komisi Svazu měst a obcí ČR s účinností od 

17.12.2013 

 

687/13 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - 2 

 
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitého daru v hodnotě 45 980 Kč od arche noVa – Initiative-für 

Menschen in Not e.V., Weißeritzstr. 3, 01067 Dresden, DIČ DE201/140/07804, do 

vlastnictví Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace na zajištění 



opravy bezbariérové pračky poškozené při povodních v červnu 2013 

2. s přijetím peněžitého daru v hodnotě 200 000 Kč od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 

140 00 Praha 1, IČ 26721511, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace na pořízení 2 ks interaktivních 

tabulí k realizaci projektu „Vědění hrou“  

 

 

688/13 

Změna   zásad   pro   poskytování   dotací   na   zajištění   bydlení   

osob  s  udělenou mezinárodní   ochranou   formou   azylu   nebo   

doplňkové   ochrany   v roce  2014 a v následujících letech  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. usnesení  vlády  ČR  č. 818  ze  dne  30. 10. 2013,  kterým se mění usnesení vlády 

č. 543 ze dne 14. 5. 2008, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících 

doplňkové  ochrany  v  roce 2008 a v následujících letech, ve znění usnesení vlády 

č. 321 ze dne 3. 5. 2010 

2. změnu zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ve 

prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2014  

a v následujících letech  

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádostí obce o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury 

obce na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo 

doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty II. A na rok 2014 

v souladu se zásadami uvedenými v bodě A) 2. tohoto usnesení pro oprávněné 

osoby: 

a) ABDO TAHA Faruk, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

b) UMAROV Bekbolat, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl.  

JUMAGALIYEVA Zhanat, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AIPKALIEVA Botakoz, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AIPKALIEVA Sholpan, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

UMAROV Abdrachman, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

UMAROV Abdulla, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

c) ABDELGADIR Ahmed Elmurtaga, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

d) AFZAAL Tahir, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl.   

TAHIR Rubina, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AFZAAL Madiha, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AFZAAL Waqar, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AFZAAL Talia, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AFZAAL Saliha, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

e) KOSZHANOV Nurlybek, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

AZIMOVA Marzhan, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

MYNGTUR Nursulu, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

MYNGTUR Azat, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 



KOSZHANOVA Mariyam, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

KOSŽANOVA Eva, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

f) FANYAN Shamir, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl.  

FANYAN Yeranuhi, nar. xxxxxxxxxx, st.přísl. 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení 

C )  zmo cňu j e   

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

b) k podpisu smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle  

varianty II A zásad uvedených v bodě A) 2. tohoto usnesení, které budou 

uzavřeny mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, pronajimateli a azylanty 

 

 

 

689/13 

„Mateřská škola V Zeleni“ – vyhlášení výběrového řízení na 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění 

technického dozoru stavebníka 

        
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. vyhlášení výběrového řízení na zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na akci „Mateřská škola V Zeleni“ 

2. vyhlášení výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka na akci 

„Mateřská škola V Zeleni“ 

 

 

 

690/13 

„Plavecký areál Klíše“ – vyhlášení výběrového řízení na 

administrátora veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

       
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na administrátora veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby „Plavecký areál Klíše“ 

 

 

 

 



691/13 

Projekt „Zvýšení kvality počátečního vzdělávání v ORP Ústí nad 

Labem“ 

       
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vyhlášené Výzvě č. 46 k předkládání individuálních projektů 

ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 

VK), Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování 

kvality ve vzdělávání 

2. informaci o připravovaném projektu „Zvýšení kvality počátečního vzdělávání 

v ORP Ústí nad Labem“ 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 2. tohoto usnesení v rámci výzvy 

dle   bodu  A)  1.  Tohoto  usnesení  s  předpokládanými   celkovými   náklady 

30 000 tis. Kč vč. DPH a finanční podporou  na individuální projekt ostatní z OP 

VK ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu 

C )  uk lád á  

1 .  Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

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

bodu B) tohoto usnesení 

T: 10. 1. 2014 

 

 

692/13 

Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu 

IPRM Mobilita –  „Management IPRM Mobilita“    

       
Rada města po projednání 

 
A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. stav projektu „Management IPRM Mobilita“ s předpokládanými celkovými 

náklady 5.000,00 tis. Kč vč. DPH a důvody nového předložení žádosti o dotaci 

2. nové podání žádosti o dotaci na projekt „Management IPRM Mobilita“ v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města 74/11 ze dne 22. 9. 2011 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a) zajistit podání žádosti o dotaci na projekt Management IPRM Mobilita dle 

bodu A) 2. tohoto usnesení 

 

T: 14. 2. 2014 

 

 

 



693/13 

Projekt „Rekonstrukce vyhlídky na Vysokém Ostrém“ – 

zamítnutí žádosti o dotaci 

       
Rada města po projednání 

 
A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce vyhlídky na 

Vysokém Ostrém“ 

B) u k l á d á 

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a) pokračovat na přípravě projektu z vlastních zdrojů města 

 

 

694/13 

Management IPRM II.  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. stav projektu  „Management  IPRM II.“ s  předpokládanými   celkovými   náklady 

4 375,41 tis. Kč vč. DPH a důvody nového předložení žádosti o dotaci 

2. nové podání žádosti o dotaci na projekt „Management IPRM II.“ v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města 89/11 ze dne 15. 12. 2011 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a) zajistit podání žádosti o dotaci na projekt Management IPRM II. dle bodu A) 2. 

tohoto usnesení 

T: 14. 2. 2014 

 

 

695/13 

„Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu“ – uzavření 

dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení stavebních úprav 

fotbalového stadionu v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení stavebních úprav fotbalového          

stadionu v Ústí nad Labem 

 

 

 



696/13 

Smlouvy o souhlasu s realizací opatření na pozemku a zajištěním 

udržitelnosti na dobu 5 let od ukončení realizace akce   

  
Rada města po projednání 

      
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smluv o souhlasu s  realizací opatření na pozemku a zajištěním 

udržitelnosti na dobu 5 let od ukončení realizace akce „Prevence sesuvů a skalních 

řícení – Vaňov Čertovka“  s vlastníky: 

a) p.p.č. 97, 127/2, 138 k.ú. Vaňov- ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

b) p.p.č. 127/1 k.ú. Vaňov – Blümelová Simona, xxxxxxxxxxxxx, Ústí nad 

Labem- centrum, 400 11 Ústí nad Labem 

c) p.p.č. 127/1 k.ú. Vaňov – Faiglová Michaela, xxxxxxxxxxxxxx, Brná, 403 21 

Ústí nad Labem 

d) p.p.č. 129 k.ú. Vaňov – Žák Miroslav, xxxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem – 

centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

e) p.p.č.923/3 k.ú. Vaňov – Valenta Tomáš, xxxxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem-

centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

f) p.p.č.923/3 k.ú. Vaňov – Voneš Jiří, xxxxxxxxxxxxxxx, Vaňov, 400 01 Ústí 

nad Labem 

g) p.p.č. 923/1, 923/5 – ČR – Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 

B) u k l á d á 

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města  

a) podepsat smlouvy s vlastníky pozemků uvedenými v bodu A) odst.1. 

 

 

 

697/13 

RO OŽP – dotace na MZD 

        
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 19,5 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19,5 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

a) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

19,5 tis. Kč určenou k   úhradě zvýšených nákladů na výsadbu minimálního 

podílu melioračních a zpevňujících dřevin v  1. pololetí roku 2013 pro státní 

podnik Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín 

 

 



698/13 

RO OŽP a KP 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí ve výši  

18,56 tis. Kč takto: 

b )  snížení  neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí z 

položky odbor životního prostředí (likvidace živočišného odpadu) o částku 

18,56 tis. Kč 

c )  zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora, odd. 

městských organizací  - neinvestiční  příspěvek Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem, p.o. ve výši 18,56 tis. Kč, určený na úhradu služeb  týkajících se 

likvidace živočišného odpadu  

 
 

699/13 

RO OŽP – dotace na OLH 
 

Rada města po projednání 

       
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 47,35 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 47,35 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

47,35 tis. Kč na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 

2013 pro Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice 

 

 

700/13 

RO OŽP 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 

70,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí – 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

70,00 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 

70,00 tis. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku „Odchytová ohrada 

Korál“  



701/13 

Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 

2007-2013 aktualizace dokumentu na základě změn schválených 

dne 10.10.2013 Monitorovacím výborem ROP SZ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. předložené Oznámení koncepce k záměru „Regionální operační program NUTS II 

severozápad pro období 2007 - 2013 aktualizace dokumentu na základě změn 

schválených dne 10.10.2013 Monitorovacím výborem ROP SZ“  zpracovanou v 

rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

B )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1. nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, neboť změny v předkládané 

koncepci jsou pouze formálního a administrativního charakteru a tím se 

nepředpokládá, že by měly vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

 

702/13 

RO OSV – 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 – snížení 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 28 tis. Kč 

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

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské 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 

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

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 12 tis. Kč – snížení nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidence 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 12 tis. Kč 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 12 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče         

 

 

703/13 

RO OSV, KT a OHS  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT ve výši 1 535 tis. Kč na 

financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

pro obce s rozšířenou působností takto:      

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 535 tis. Kč 

v položce účelové prostředky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 660 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 340 tis. Kč 

v položce povinné pojištění   

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 530 tis. Kč 

v položce Městský informační systém  

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 5 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a OHS ve výši 35 tis. Kč na financování 

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

s rozšířenou působností takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 35 tis. Kč 

v položce účelové prostředky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 35 tis. Kč 

na úhradu provozních a věcných nákladů souvisejících s výkonem sociálně-

právní ochrany dětí 

 

704/13 

Informace o výsledku elektronické aukce veřejné zakázky na 

„Mobilní telekomunikační  služby pro město Ústí nad Labem“ 

       
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na „Mobilní telekomunikační služby pro 

město Ústí nad Labem“ takto: 



1. Telefónica Czech Republic, a.s. 

2. Vodafone Czech Republic, a.s. 

3. T-Mobile Czech Republic, a.s. 

B )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky na „Mobilní telekomunikační služby pro město Ústí nad 

Labem“ uchazeči, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. Telefónica Czech 

Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336 s nabídkovou 

cenou 1 474 152 Kč bez DPH na období 4 let 

C) uk lád á  
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. 

Telefónica  Czech  Republic,  a.s.  Za   Brumlovkou   266/2,  140 22 Praha 4, 

IČ 60193336 

 

705/13 

RO KP – ostatní náklady na povodně 2013 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO a KP ve výši 81,04 tis. Kč takto:   

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ vzniklých 

přebytkem hospodaření docíleným v r. 2012 ve výši 81,04 tis. Kč   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP v položce kancelář 

primátora bez příspěvkových organizací o částku 81,04 tis. Kč  

 

706/13 

RO KP – zapojení pojistných náhrad  
 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 502,20 tis. Kč takto: 

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

pojistné náhrady) ve výši 502,20 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP - poskytnutí neinvestičního 

příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 502,20 tis. Kč   

 

707/13 

Poskytnutí dotací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací 



a) ve výši 20 tis. Kč TyfloCentru Ústí nad Labem o. p. s., se sídlem V Jirchářích 

705/3, Ústí nad Labem, IČ: 25453629, zast. paní Blankou Krotilovou, 

ředitelkou, na částečnou úhradu nákladů na sociální rehabilitaci nevidomých a 

těžce slabozrakých osob 

b) ve výši 50 tis. Kč České unii boxerů profesionálů, se sídlem Brandtova 3262/4, 

400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00540641, zast. panem Lukášem Konečným, 

prezidentem ČUBP, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 

galavečeru v boxu, který proběhne dne 19. 12. 2013 

c) ve výši 10 tis. Kč sdružení Klub – Sportu Zdraví a Naděje, se sídlem Marxova 

232/34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 01325221, zast. panem Igorem Rusenkem, 

předsedou, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností sdružení v roce 

2013 

d) ve výši 15 tis. Kč sdružení SKI KLUB Pohoří u Malečova, se sídlem Tašov 48, 

400 02 Tašov, IČ: 22732608, zast. panem Tomášem Hübschem, předsedou, na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností sdružení v zimní sezóně 2013 – 

2014 

e) ve výši 2 tis. Kč Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

pedagogické fakultě, katedře hudební výchovy, se sídlem Pasteurova 3544/1, 

400 96 Ústí nad Labem, IČ: 44555601, zast. doc. PaedDr. Pavlem Doulíkem, 

PhD., děkanem PF UJEP, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 

Vánočního koncertu pěveckých sborů PF UJEP, který se koná dne 17. 12. 2013 

v Ústí nad Labem 

 

708/13 

RO KP a FO – poskytnutí dotací   

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací následujícím subjektům v celkové výši 440,00 tis. Kč pro: 

a) Obec Chuderov – Jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, se 

sídlem Chuderov 63, 400 02 Chuderov, IČ: 00266809, ve výši 40,00 tis. Kč 

b) Obec Telnici - Jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, se 

sídlem Telnice 77, 403 38 Telnice, IČ: 00267074, ve výši 40,00 tis. Kč 

c) Obec Petrovice – Jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, se 

sídlem Petrovice 529, 403 37 Petrovice, IČ: 00266922, ve výši 40,00 tis. Kč 

d) Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice, se sídlem Teplická 375, 403 17 

Chabařovice, IČ: 66111463, ve výši 40,00 tis. Kč 

e) Sbor dobrovolných hasičů v Chlumci, se sídlem Zalužanská 287, 403 39 

Chlumec, IČ: 75110938, ve výši 40,00 tis. Kč 

f) Sbor dobrovolných hasičů Ryjice, Ryjice 69, 403 31 Ústí nad Labem-

Neštěmice,  IČ: 63153211, ve výši 40,00 tis. Kč 

g) MS VZS ČČK v Ústí nad Labem o. s., se sídlem Střekovské nábřeží 1119/19, 

400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 44556594, ve výši 40,00 tis. Kč 

h) Obec Řehlovice – Jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, se 

sídlem Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice, IČ: 00266981, ve výši 40,00 tis Kč 

i) Obec Tisá – Jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III, se sídlem 

Tisá 205, 403 36 Tisá, IČ: 00267082, ve výši 40,00 tis. Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, se sídlem Opletalova 473, 403 31 Ústí nad 



Labem - Neštěmice, IČ: 63153203, ve výši 40,00 tis. Kč 

k) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II, se sídlem Hoření 

2472/14, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 75115905, ve výši 40 tis. Kč 

2. rozpočtové  opatření  finančního  odboru  a  kanceláře primátora v celkové výši 

440,00 tis. Kč takto:   

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ, vzniklých 

přebytkem hospodaření docíleným v r. 2012 v celkové výši 440,00 tis. Kč   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora v položce 

Kancelář primátora bez příspěvkových organizací o částku 440,00 tis. Kč na 

poskytnutí dotací subjektům dle bodu A) 1. tohoto usnesení  

 

 

709/13 

RO KP a FO – poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Muzeum 

města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
C )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a finančního odboru ve výši 100,00 tis. Kč 

takto:   

a) snížení neinvestiční části rozpočtu KP v položce Kancelář primátora bez 

příspěvkových organizací o částku 100,00 tis. Kč   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - oddělení ekonomiky 

městských organizací o částku 100,00 Kč na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad Labem  

 

 

710/13 

Koordinátor prevence kriminality 

 
Rada města po projednání 

 
A)  bere na vědomí  

1. rezignaci pana Mgr. Alexandra Kuchaře, dat. nar. xxxxxxxxxxx 

a) na funkci koordinátora prevence kriminality ke dni 31. 12. 2013 

B) jmenuje 

1. paní Bc. Irenu Modlíkovou, dat.nar.xxxxxxxx 

a) do funkce koordinátora prevence kriminality ode dne 1. 1. 2014 

 

 

 

 

 



711/13 

RO MP 

       
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 403,26 tis. Kč takto:  

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí n/L,                    

vzniklých    přebytkem  hospodaření  docílených  v roce   2012   ve   výši 

403,26 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v celkové výši                     

403,26 tis. Kč takto: 

                       - v položce mzdové prostředky 300 tis. Kč 

                       - v položce povinné pojistné 103,26 tis. Kč 

 
 

712/13 

Petice proti výrobě přípravku Elsil v Neštěmicích 

 
Rada města po projednání 

 

A)  bere na vědomí  

1. petici občanů města Ústí nad Labem proti výrobě přípravku Elsil v areálu 

TONASO v Neštěmicích 

B)  ukládá  

1. Ing. Simoně Heymerové, vedoucí OŽP 

a) zajistit neprodlené odeslání petice na Ministerstvo životního prostředí jako 

dodatečný podklad k odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu 

Ústeckého kraje ve věci Změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení 

„Výroba vodních skel areál TONASO“ 

 

 

713/13 

Poskytnutí finančního daru 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí  finančního  daru  ve  výši  20  tis. Kč pro paní Margaritu Pleškovou, 

nar. dne xxxxxxxxxx, sólistku baletu Severočeského divadla, s.r.o. 

 

 

 

 

 

                    Pavel Boček                      Ing. Vít Mandík 

   náměstek primátora                                                  primátor města 



 




