
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 7. 10. 2015 

Usnesení č. 724/15 – 763/15   

 

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

 

 

724/15 

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 

 

 

 

725/15 

Rozpočtové opatření finančního odboru 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 3 735,08 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 735,08 tis. Kč v položce 

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na investiční akci 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 735,08 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

 

726/15 

RO FO - změna účelu schválené dotace pro MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov ve výši 

1 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 500 tis. Kč 



v položce dotace pro MO Střekov na zeleň   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 950 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Střekov na provoz (opravy komunikací pro pěší v k.ú. 

Střekov ve správě MO Střekov a MmÚ) 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. 03 ve výši 550 tis. Kč na 

akci „Vybudování veřejného osvětlení vč. projektové dokumentace, 

kontejnerových stání a dopravně bezpečnostních prvků“   

 

727/15 

RO FO – změna účelu poskytnuté dotace pro MO město 
 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu poskytnuté dotace pro MO město ve výši 

1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení účelové investiční dotace pro MO město ve výši 200 tis. Kč, sk. č. 03 na 

realizaci akce „nákup garáží a nemovitostí souvisejících v Předlicích“ 

b) snížení neinvestiční dotace pro MO město ve výši 800 tis. Kč v položce dotace 

pro MO na provoz (na demolici objektů dle předchozího bodu a výdajů s tím 

spojených a dále na opravy domu Prostřední č. 86 v Předlicích k vytvoření 

zázemí pro VPP) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 000 tis. Kč pro 

MO město v položce dotace pro MO na provoz, z toho: 

- na opravy domu v ul. Prostřední č.p. 86 v k. ú. Předlice ve výši 200 tis. Kč 

- na opravu komunikace pro pěší, realizaci dětského hřiště, likvidaci skládek 

a vyčištění zeleně, vše v k.ú. Předlice ve výši 800 tis. Kč 

 

 

728/15 

RO FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO město ve výši 400 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o 400 tis. Kč v položce 

finanční rezerva    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o 400 tis. Kč pro MO město 

v položce dotace pro MO na provoz (kácení smrků pichlavých) 

 

 

 



729/15 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2318 v k. ú. Střekov 

     
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 2318 o výměře cca 38 m
2
 z celkové výměry 

3213 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

730/15 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2570 v k. ú. Ústí n. L. – Policie 

ČR 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2570 o výměře cca 102 m
2
 v k. ú. Ústí nad 

Labem podél budovy č. p. 899 na Lidickém náměstí pro Českou republiku, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 

IČ 75151537 a uzavření kupní smlouvy po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 

záměru za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 750,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) úprava fasády bude konzultována s oddělením hlavního architekta 

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

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu 

f) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

731/15 

Záměr prodeje/pronájmu částí pozemků v k. ú. Mojžíř 

     
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr   prodeje  části  pozemku  p. č. 250/1  o  výměře  60 m
2
   a   části   pozemku 

p. č. 309/1 o výměře 70 m
2
 v k. ú. Mojžíř 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr   pronájmu   části   pozemku  p. č. 250/1   o  výměře 60 m
2
 a části pozemku 

p. č. 309/1 o výměře 70 m
2
 v k. ú. Mojžíř za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok  

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel: manipulační plocha 

d) pronajatá plocha nebude oplocena a bude zachován přístup bez omezení 

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 



732/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice 

     
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemků p. č. 923/1 o výměře cca 1300 m
2
 z celkové výměry 

19717 m
2
 v k. ú. Předlice 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 923/1 o výměře cca 1300 m
2
 z celkové 

výměry 19717 m
2
 v  k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m
2
 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení 

d) nájemce bere na vědomí, že na předmětných částech pozemků je zakázána 

jakákoli výstavba (oplocení včetně živých plotů, rekreační stavby apod.) 

e) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

733/15 

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

     
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení RM č. 207/15 ze dne 25. 2. 2015 v úplném znění 

2 .  usnesení RM č. 105/15 ze dne 14. 1. 2015 částečně, a to takto: 

a) bod B)1. se vypouští celý 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 86 m
2
 (prodejna, sklad, WC) v přízemí 

objektu Hrnčířská č. p. 65 na stavební parcele č. 2686 v k. ú. Ústí nad Labem za 

těchto podmínek: 

a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců 

b) prosté nájemné ve výši minimálně 3.500,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

c) možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) doporučené využití: obchod, kancelář, lékařská ordinace, cestovní kancelář, 

kavárna, cukrárna, vinotéka 

f) pronájem nesmí být za účelem provozování heren, vyvařování jídel a bourání 

masa, prodeje zábavné pyrotechniky, střeliva a hořlavin 

g) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu a 

zásobování, není určen pro zákazníky obchodu 

h) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku 

i) nájemce nebude rušivě zasahovat do designu výkladců a do pole pro název své 

provozovny umístí nápis provedením, typem písma a jeho barvou shodný se 



stávajícími nápisy 

j) nájemce nesmí na fasádu domu umisťovat markýzy a reklamní poutače 

k) složení kauce ve výši 50.000,- Kč, která bude vrácena až po skončení nájemního 

vztahu nebo použita na případný dluh nájemce vůči městu 

 

734/15 

Převod pozemku p.č. 3456/7 v k.ú. Ústí nad Labem 

     
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. zařazení pozemku p.č. 3456/7 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru životního prostředí 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

735/15 

Nabytí pozemku p. č. 3652/40 v k. ú. Střekov formou odkoupení 

         
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouhl as í  

1. s nabytím pozemkové parcely č. 3652/40 o výměře 874 m
2
 v k. ú. Střekov od 

manželů Josefa a Ing. Šárka Valových do vlastnictví Statutárního města Ústí nad 

Labem formou odkoupení za pořizovací cenu ve výši cca 286 tis. Kč 

B) u k l á d á 

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2. 12. 2015 

 

736/15 

Výpůjčka pozemku p. č. 617/2 v k. ú. Ústí n. L. - DPmÚL 

          
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  v  souvislosti s povinnou publicitou projektu stavby „Dobudování 

obratiště a točny“ 

1. záměr výpůjčky části pozemkové parcely č. 617/2 o výměře 1,7 m
2
 v k. ú. Ústí nad 

Labem pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ 25013891 a uzavření 

smlouvy o výpůjčce po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru za těchto 

podmínek: 

a) doba výpůjčky na dobu určitou 6 let 

b) účel výpůjčky: umístění pamětní desky 



c) dodržení podmínek specifikovaných ve stanovisku provozního úseku OSÚEM 

ODM 

 

 

737/15 

Převod objektu Kubelíkova č. p. 1231 v k. ú. Střekov do správy 

MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. převod nemovitých věcí v k. ú. Střekov do svěřeného majetku Městského obvodu 

Ústí nad Labem – Střekov na dobu neurčitou, a to 

a) objektu Kubelíkova č. p. 1231 na pozemkové parcele č. 1598 

b) pozemkové parcely č. 1598 o výměře 517 m
2
  

c) pozemkové parcely č. 1597 o výměře 2 909 m
2
  

za podmínky, že v případě potřeby Statutárního města Ústí nad Labem bude areál 

převeden zpět do vybraného majetku města 

 

738/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního 

odboru – Sanace svahu Olešnice – zapojení neinvestiční účelové 

dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku  - zapojení účelové neinvestiční 

dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 1 114,18 tis. Kč  - Sanace svahu 

Olešnice takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o částku 1 114,18 tis. Kč v položce 

účelové prostředky od Ústeckého kraje -  neinvestiční 

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

celkovou částku 1 114,18 tis. Kč v položce údržba a opravy místních 

komunikací (Sanace svahu Olešnice) 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 500 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

1 500 tis. Kč na akci Sanace svahu Olešnice, sk. 03 

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

celkovou částku 1 500 tis. Kč na akci Projektové práce na akce OD, sk. 01 

3. rozpočtové  opatření   odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši 

511,76 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

511,76 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

částku 511,76 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 



739/15 

Orgány společnosti –Metropolnet, a.s. 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s. 

 

A) o d v o l á v á   v   souladu  s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. ke dni 

15. 10. 2015 

1. Bc. Lukáše Komína, datum narození xxxxxxxx 

a) z funkce člena představenstva společnosti Metropolnet a.s. 

B )  j m e n u j e   v  souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. s účinností 

od 16. 10. 2015 

1. Ing. Martina Koláře, datum narození xxxxxxxx 

a) členem představenstva společnosti Metropolnet a.s. 

2. Mgr. Jana Hofmana, datum narození xxxxxxxx 

a) členem představenstva společnosti Metropolnet a.s. 

C) b e r e    n a    v ě d o m í   

1. rezignaci Ing. Vladimíra Skalníka, datum narození xxxxxxxx, na funkci člena 

dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. 

D) j m e n u j e    v    souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s.  

1. Ing. Petra Turka, datum narození xxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s., s účinností ke dni projednání 

rezignace uvedené v bodě C)1. v dozorčí radě společností Metropolnet a.s., 

v souladu s čl. XIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. 

 

740/15 

Orgány společnosti –Metropolnet, a.s. - 2 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s. 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. sdělení člena představenstva společnosti Metropolnet a.s. Ing. Martina Koláře dle 

přílohy tohoto materiálu 

 

741/15 

Orgány společnosti –Metropolnet, a.s. - 3 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s. 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. sdělení člena představenstva společnosti Metropolnet a.s. Mgr. Jana Hofmana dle 

přílohy tohoto materiálu 



 

742/15 

Poskytnutí  dotace v oblasti kultury 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „vánoční doprovodné akce“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) „NIKÉ“ (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CargoLabe“ ve výši 40 tis. Kč 

 

743/15 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – 

ustanovení politika  

     
Rada města po projednání 

 

A) u s t a n o v u j e 

1. MUDr. Jiřího Madara, náměstka primátorky města Ústí nad Labem, narozeného 

dne xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem 

a) politikem Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

 

744/15 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho 

části za Raushan Gabdullinu 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem, Mgr. Václavem Novákem a paní Raushan 

Gabdullina 

 

745/15 

Dodatek č. 1 Statutu Sociálně zdravotní komise Rady 

Statutárního města Ústí n. L. 

       
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. změnu názvu komise sociálně zdravotní na komisi pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 



2. dodatek č. 1 Statutu Sociálně zdravotní komise Rady Statutárního města Ústí nad 

Labem dle přílohy usnesení č. 1 

 

746/15 

Úprava zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  s  ú či nno s t í  od  1 .  1 .  2 01 6  

1. s úpravou zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace v upraveném znění 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Ústí nad Labem 

                                                                               T:  2. 12. 2015 

 

747/15 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

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

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na realizaci projektu „Obědy pro 

děti“ takto: 

a) cca 19 344 Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvkové organizace 

b) cca 17 515 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace 

 

 

748/15 

Souhlas se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků do projektů 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

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

pracovníků, Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, příspěvkové organizace do 

projektů „Simulační hra – podpora demokracie, tolerance a přeshraniční 

spolupráce“ a „Na stopě klimatu“ 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_27-15_745-15.pdf


749/15 

Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – 

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem 

       
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  s konáním sbírky 

na území MO ÚL - město pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro 

zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem  

2. v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s pověřením  

a) p. Ing. Kamila Hýbnera, starosty MO ÚL – město   

b) p. Jitky Parýzkové, referentky odboru tajemnice ÚMO ÚL – město  

jednat ve věci sbírky 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města Ústí nad Labem 

a) v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 

změně některých zákonů zajistit oznámení o konání sbírky Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje 

 

750/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – přesun finančních prostředků v investiční části 

výdajového rozpočtu  

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové  opatření   OŠKSS   v   investiční části výdajového rozpočtu  ve výši 

189 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. č. 04 o celkovou 

částku 189 tis. Kč, z toho: 

      „ZŠ Stříbrnická – el. konvektomat “     90,20 tis. Kč 

„ZŠ Anežky České – 2 ks el. třítroubové pece “   42,70 tis. Kč 

„ZŠ Neštěmická – el. sporák s troubou“      25,50 tis. Kč 

                       „MŠ Stříbrníky – el. pánev sklopná“     30,60 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. č. 04 v celkové výši 

189 tis. Kč, z toho :  

 „MŠ Motýlek – elektrický sporák s troubou “       80 tis. Kč      

„ZŠ a MŠ Nová – elektrický varný kotel “      109 tis. Kč  

 

 

 



751/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS – přesun finančních prostředků ve 

výdajové části rozpočtu 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výdajové části rozpočtu v celkové výši 1 060 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. č. 03  

o částku 1 060 tis. Kč z akce „Vybudování klubu seniorů“  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. č. 03  

o částku 690 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi 

– protipožární příčky ve výtahové šachtě 2 ks“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 370 tis. Kč v položce oprava a údržba  

 

 

752/15 

OŠKSS – změna účelu investiční akce z roku 2014 – Rekonstrukce 

koupaliště Brná 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 

Labem účelově určených v rozpočtu r. 2014 na investiční akci Rekonstrukci 

koupaliště Brná ve výši 1 089,10 tis. Kč a změnu účelu použití těchto prostředků 

v r. 2015 na: 

a) opravu komunikace v nástupním prostoru Plaveckého areálu Klíše ve výši 

1 089,10 tis. Kč 

 

 

753/15 

Ústecké vánoce 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A) s o u h l a s í 

1. s pořádáním akce Ústecké Vánoce 2015 

 

 

 



754/15 

Poskytnutí dotace z fondu primátorky 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast „Mimořádné akce a události“ v celkové výši 8 000,- Kč a 

následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Nadační fond GAUDEAMUS, IČ: 25 22 86 33 – „24. ročník dějepisné soutěže 

studentů gymnázií“ ve výši 8.000,- Kč 

 

755/15 

„Inteligentní zastávky“ – schválení Dodatku č. 1 k SoD  

     
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 „Inteligentní zastávky“ 

 

 

756/15    

Smlouva č. 15251873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na akci „ Úspory energií ZŠ a MŠ – 

Mateřská škola Vojanova, Ústí nad Labem“ 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e   

1. uzavření „Smlouvy č. 15251873 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na akci „ Úspory energií ZŠ a MŠ – Mateřská škola 

Vojanova, Ústí nad Labem“ 

 

757/15 

Dohoda o součinnosti při vyrozumění obyvatel města Ústí nad 

Labem při únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo 

látek tvořících barevný efekt a jiných nestandardních stavech 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dohody o součinnosti při vyrozumění obyvatel města Ústí nad Labem při 

únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo látek tvořících barevný efekt a 

jiných nestandardních stavech 



758/15 

Změna složení  Povodňové komise města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) o d v o l á v á 

1. Pavla Dufka  

a) z funkce člena Povodňové komise města Ústí nad Labem 

B) j m e n u j e 

1. Mgr. Renatu Zrníkovou  

a) členem Povodňové komise města Ústí nad Labem 

 
 

759/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – pořízení 

kompostérů v rámci projektu  „Kompostéry - nádoby na třídění 

bioodpadu“ 
       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 2 336 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

2 336 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 2 336 tis. Kč na pořízení kompostérů v rámci projektu „Kompostéry – 

nádoby na třídění bioodpadu“ 

B )  z mo cňu j e  

1. Ing. Simonu Heymerovou, vedoucí odboru životního prostředí 

a) uzavřít smlouvy o výpůjčce na užívání kompostérů s jednotlivými žadateli 

 

760/15 

Rozpočtové opatření městské policie – Dohledová služba 

      
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 674,34 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 674,34 tis Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce      

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce VPP – 

dohledová služba („Vzdělávejte se pro růst“) o celkovou částku 674,34 tis. Kč 

takto: 

- mzdové prostředky VPP o 503,24 tis. Kč 

- povinné pojistné VPP o 171,10 tis. Kč 



761/15 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na nákup motorového vozidla pro městskou 

policii ve výši 50 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční rezervy finančního odboru sk. 03 o částku 50 tis. Kč 

b) zvýšení  investiční  části  výdajového rozpočtu městské policie sk. 04 o částku 

50 tis. Kč na akci nákup služebních vozidel pro MP 

 

762/15 

Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka 

     
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 3.150,00 tis. Kč takto: 

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

2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

3.150,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

250,00 tis. Kč na soutěž elektrické energie na komoditní burze v položce 

provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

500,00 tis. Kč na pořízení PENB v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Městské policie o částku 

1 785,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

e) zvýšení  neinvestiční části výdajového rozpočtu Městské policie o částku 

615,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

763/15 

Veřejná zakázka na „Dodávku silové elektřiny z VN a NN 

Statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho příspěvkových 

organizací“  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání dle ust. § 3 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách v platném znění mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

coby centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi a 

Severočeským divadlem s.r.o. coby pověřujícími zadavateli na veřejnou zakázku 

dle bodu A) 2. 



2. vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 23 odst. 5 písm. c) zákona 

č.137/2006 Sb. v platném znění na dodávku silové elektřiny z VN a NN pro 

Statutární město Ústí nad Labem včetně jeho příspěvkových organizací a pro 

Severočeské divadlo s.r.o. na období 21 měsíců 

B )  uk lád á  

1.    Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka 

                  a) zajistit vyhlášení zadávacího řízení dle bodu  A) 2. 

                                                                                           T:   31. 12. 2015    

 
 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


