
U s n e s e n í

z 27. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 10. 2019

Usnesení č. 596/27R/19 - 645/27R/19

          

         

597/27R/19
Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako 
zdroje čisté energie v Ústeckém kraji

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku 
jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji

          

         

598/27R/19
Collegium Bohemicum o.p.s. - obsazení správní rady

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. rezignaci MUDr. Jiřího Madara na funkci člena správní rady Collegia Bohemica, o.p.s. 
zaslanou dne 24. 9. 2019
2. rezignaci Bc. Pavla Dufka na funkci člena správní rady Collegia Bohemica, o.p.s. 
zaslanou dne 24. 9. 2019

B) jmenuje

1. do funkce člena správní rady Collegia Bohemica, o.p.s., IČ 273 09 231 ke dni 24. 11. 
2019:
a) Ing. Evu Fialovou, radní města
b) Mgr. Tomáše Vlacha, náměstka primátora

          

         

599/27R/19
Veřejná zakázka „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“ - výběr dodavatele
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Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Velkoplošná 
oprava vozovky v ul. Resslova“ takto:

1. PETROM STAVBY, a. s.
2. STRABAG a. s.
3. TELKONT s.r.o.
4. DOKOM FINAL s.r.o.
5. EUROVIA CS a. s.
6. Reader & Falge s.r.o.
7. Metrostav a. s.
8. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
9. Vodohospodářské stavby s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“ dodavatele, který se 
umístil na prvním místě v pořadí, tj. PETROM STAVBY, a. s., se sídlem Běchovická 
701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 267 69 611, s nabídkovou cenou ve výši 2 892 896,- Kč bez 
DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. 
Resslova“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli PETROM STAVBY, a. s., se sídlem Běchovická 
701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 267 69 611 a v případě, že dodavatel, který se umístil na 
prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém místě v 
pořadí, případně dodavateli, který se umístil na třetím místě v pořadí.

          

         

600/27R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru 
města Ústí nad Labem"

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba výsadeb na okružních 
křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 
3 000 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v 
centru města Ústí nad Labem“.

B) pověřuje
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1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Údržba 
výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem“, včetně případného 
vylučování dodavatelů.
2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Údržba 
výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Klára Uličná DiS, provozní technik odd. údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Klára Eflerová, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Leona Hubená, provozní technik odd. údržby majetku ODM
c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

          

         

601/27R/19
Udělení zmocnění pro MO Ústí nad Labem - Střekov

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov podat žádost o dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí ČR, aktivita 1. 3. 2. Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020 na projekt Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 
546/15, Ústí nad Labem - Střekov.

B) zmocňuje

1. Petra Vinše, starostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o dotaci dle bodu A) tohoto usnesení za podmínky, že nebude nárokovat 
finanční prostředky z rozpočtu města Ústí nad Labem

          

         

602/27R/19
Správa a provoz krematoria Ústí nad Labem

Rada města po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 24



A) schvaluje

1. odstoupení od koncesní smlouvy uzavřené dne 2. 10. 2017 mezi městem Ústí nad Labem 
a společností Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o. z důvodu porušení čl. VII odst. 2 
předmětné smlouvy, tj. nevybudování druhé kremační linky v prostorách krematoria do 24 
měsíců ode dne uzavření smlouvy
2. udělení smluvní sankce ve výši 100.000,- Kč,- společnosti Krematorium Ústí nad 
Labem, s.r.o. z titulu porušení čl. VII odst. 2 předmětné smlouvy, tj. nevybudování druhé 
kremační linky v prostorách krematoria do 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy

B) ukládá
Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli MS ÚL p.o.

a) neprodleně zahájit veškeré přípravné kroky směřující k převzetí a následnému 
provozování areálu krematoria

T: 1. 11. 2019

          

         

596/27R/19
EIA - Výroba meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP - Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu, a.s.

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí

B) žádá

1. do závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí uložit 
povinnost provedení všech opatření uvedených v části D.IV. Dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí

          

         

603/27R/19
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 3, včetně podmínek z OPTP

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 7918/2018-55/3 
ze dne 9. 9. 2019 z Operačního programu Technická pomoc,
2. informace o Podmínkách realizace projektu z Operačního programu Technická pomoc,
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B) ukládá
Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) akceptování Podmínek č. 3 elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
ISKP2014+.

T: 31. 10. 2019

          

         

604/27R/19
Aktualizace Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o roli Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace při řízení 
nástroje ITI

B) schvaluje

1. aktualizaci Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto materiálu

          

         

605/27R/19
Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a 
místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2019/2020

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotace v rámci 15. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 pro období 2019/2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
dle návrhu v příloze č. 2 důvodové zprávy s následujícími žadateli:

a) Krásné sousedění, z.s. (IČ: 04816269) na projekt „Oáza na sídlišti“ ve výši 30.000,- Kč
b) Centrum podpory zdraví z.ú. (IČ: 22608389) na projekt „Relaxační zóna ‚Schody‘ na 
Střekovském nábřeží“ ve výši 30.000,- Kč
c) SK8 BOARD KLUB Ústí nad Labem o.s. (IČ: 70860149) na projekt „Pivovarská žije – 
živá ulice“ ve výši 28.158,- Kč
d) ŽÍŽALA NA TERASE, z. s. (IČ: 06188541) na projekt „Více komunitních zahrad v Ústí 
nad Labem!“ ve výši 30.000,- Kč
e) KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT (IČ: 72563036) na projekt „Hvězdicový turistický 
pochod při příležitosti 130 let vzniku Klubu českých turistů v Ústí nad Labem“ ve výši 
5.000,- Kč
f) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ: 70225842) na projekt „Cykloterapie pro seniory v Ústí 
nad Labem“ ve výši 25.600,- Kč
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g) NET.W z.s. (IČ: 01342185) na projekt „Realizace pohybových prvků pro rodiny s dětmi 
v rámci naučné turistické geostezky“ ve výši 30.000,- Kč
h) Sdružené obranné prapory ČR z.s. (IČ: 04977947) na projekt „Branné dny pro rodiny s 
dětmi“ ve výši 30.000,- Kč
i) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ: 25755277) na projekt „Sport i pro tebe“ ve výši 28.800,- Kč
j) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s. (IČ: 63152509) na projekt „Olympijské hry s 
velikonočním zajíčkem“ ve výši 13.200,- Kč
k) Spolek SILNÁ RODINA (IČ: 07360185) na projekt „Rodina na prvním místě I.“ ve výši 
30.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotace v rámci 15. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 pro období 2019/2020 z důvodu nedosažení dostatečného bodového hodnocení 
těmto žadatelům:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace (IČ: 
44555202) na projekt „Živá zahrada“ ve výši 30.000,- Kč
b) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova, pobočný spolek (IČ: 07031131) na 
projekt „Dobětický víceboj“ ve výši 30.000,- Kč
c) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s. (IČ: 63152509) na projekt „Memoriál Václava 
Kuklíka a Jaroslava Vavery“ ve výši 17.500,- Kč
d) Veselá Brná z.s. (IČ: 04411307) na projekt „Brná - historie v přítomnosti“ ve výši 
30.000,- Kč

          

         

606/27R/19
Rozpočtové opatření OSR

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 351 tis. Kč na úhradu 
posouzení vhodnosti metody EPC, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR o částku 351 tis. Kč v položce 
Rezerva na spolufinancování projektů
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů a dotací o 
částku 351 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací

          

         

607/27R/19
Revokace usnesení Rady města č. 532/23R/19 ze dne 2.9.2019

Rada města po projednání
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 revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č.532/23R/19 ze dne 2. 9. 2019 v bodě B) 2. a 3. a 
v bodě C) 2.

          

         

608/27R/19
"Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem" - 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Demolice zdevastovaných obytných 
domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“

          

         

609/27R/19
"Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - II. etapa - uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Městský stadion Ústí nad Labem – 
dovybudování areálu“ – II. etapa

          

         

610/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Lávka přes Labe a úprava nábřeží" - PD

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování v celkové výši 4 800,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 1 000,00 tis. Kč v položce 
Oddělení přípravy a
realizace investic - na případné demolice
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. Kč u 
akce „Stavební úpravy
objektu Poláčkova 3236/2“
c) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 2 000,00 tis. Kč u 
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akce „Posílení
bytového fondu - PD“
d) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 834,00 tis. Kč u 
akce „Kanalizace
Brná III. – PD vč. dešťové kanalizace“
e) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 466,00 tis. Kč u 
akce „Kanalizace
Svádov II. etapa“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 4 800,00 tis. Kč na 
akci „Lávka přes
Labe a úprava nábřeží - PD“

          

         

611/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly"

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování v celkové výši 5 000,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 775,00 tis. Kč v položce 
Oddělení přípravy a
realizace investic - na případné demolice
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 4 225,00 tis. Kč – 
„Investiční rezerva
OIÚP“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč 
na akci „Stavební úpravy
MŠ u Plavecké haly“

          

         

612/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, 
p.o."

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč u 
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akce „Městský stadion
– dovybudování areálu“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč 
na akci „Rekonstrukce
bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“

          

         

613/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně 
odvodnění PHK)"

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč – 
„Investiční rezerva
OIÚP“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč 
na akci „Rekonstrukce
komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“

          

         

614/27R/19
"Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení 2+KK novým nájemníkem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 2+KK, byt číslo 
209, Baráčnická 809/3 v k.ú. Bukov s žadatelem – pan Jan Tomášek

          

         

615/27R/19
MOK Tovární x Hrbovická x Majakovského - dodatek č. 1 SoD

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x 
Hrbovická x Majakovského“
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616/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku ve výši 560,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku ve výši 560,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 560,00 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“

          

         

617/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - Rekonstrukce komunikace Moskevská

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 000 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 2 000 tis. Kč na akci "Rekonstrukce komunikace Moskevská"

          

         

618/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - Sanace svahu Pod Svahem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 000 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 2 000 tis. Kč na akci „Sanace svahu v ulici Pod Svahem“

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 24



          

         

619/27R/19
Rozpočtové opatření OIUP a ODM - Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru investic a územního plánování a 
odboru dopravy a majetku ve výši 4 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování o 
částku 4 500 tis. Kč v položce Oddělení přípravy a realizace investic – na případné 
demolice
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 4 500 tis. Kč na akci „Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště“ 

          

         

620/27R/19
Rozpočtové opatření OIUP a ODM - Sanace svahu Pod Svahem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru investic a územního plánování a 
odboru dopravy a majetku ve výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování o 
částku 2 500 tis. Kč v položce Oddělení přípravy a realizace investic – na případné 
demolice
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 2 500 tis. Kč na akci „Sanace svahu v ulici Pod Svahem“ 

          

         

621/27R/19
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice

Rada města po projednání
A) revokuje

1. usnesení RM ÚL č. 488/20R/2019 ze dne 29. 7. 2019

B) schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5020 m2 z celkové výměry 
16748 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 1.400.000,- Kč (plocha A)
2. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5608 m2 z celkové výměry 
16748 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 1.650.000,- Kč (plocha B)
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3. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 6120 m2 z celkové výměry 
16748 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 1.880.000,- Kč (plocha C)
4. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 8951 m2 z celkové výměry 
16196 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 2.970.000,- Kč (plocha D)
5. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 7245 m2 z celkové výměry 
16196 m2 a pozemků p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 407/8 
o výměře 254 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Předlice (celková výměra 
7940 m2) za minimální částku 2.800.000,- Kč (plocha E)
za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD
c) předložení podnikatelského záměru
d) v případě, že nabyvatel nedodrží předložený podnikatelský záměr, bude dána možnost 
odstoupení od smlouvy ze strany statutárního města Ústí nad Labem
e) 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
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných břemen 
včetně geometrických plánů
g) složení kauce ve výši 10 % minimální částky na účet statutárního města Ústí nad Labem 
do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že výše kauce 
bude zálohou na kupní cenu
h) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením od 
záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města
i) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

          

         

622/27R/19
Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání
A) neschvaluje

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2581/1, p. č. 2581/13 a p. č. 2593 o celkové výměře 
cca 2 300 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 

B) ukládá
Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku

a) zajistit ve spolupráci s Městskými službami provoz parkoviště

T: 

          

         

623/27R/19
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Záměr pronájmu pozemku p.č. 1702/4 v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu pozemku p.č. 1702/4 o výměře 2 422 m2 v k.ú. Krásné Březno pro 
společnost České přístavy, a.s., IČ: 45274592, za podmínek:
a) nájemné ve výši min. 65,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: provoz areálu přístavu (narovnání majetkoprávních vztahů)
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) náhrada za bezdůvodné obohacení zpětně v souladu se zákonnými možnostmi ve výši 
65,- Kč/m2/rok bez DPH
f) bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

          

         

624/27R/19
Záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 2. 11.2018 na NP v č. p. 3356 v 
k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. záměr uzavření dodatku Nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze 
dne 2. 11. 2018 za těchto podmínek:
a) nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou bez uvedení důvodů 6 měsíců
b) nájemné se zavazuje nájemce platit vždy do 25. dne příslušného měsíce
c) nájemné 30.000,- Kč/měsíc
a po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění uzavření dodatku Nájemní smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání ze dne 2. 11. 2018 s paní Yevgeniyi Zhbanovou, Berní 
2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 04565762

          

         

625/27R/19
Pronájem objektu Karla IV. č. p. 348 v k. ú. Střekov

Rada města po projednání
 schvaluje

1. pronájem areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov, a to:
1.1. stavby č. p. 348, občanská vybavenost
1.2. pozemku p. č. 1617 o výměře 16 m2, ostatní plocha – jiná plocha
1.3. pozemku p. č. 1618 o výměře 165 m2, ostatní plocha – zeleň
1.4. pozemku p. č. 1619/1 o výměře 588 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 
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č. p. 348
1.5. pozemku p. č. 1620/1 o výměře 442 m2, ostatní plocha – zeleň
církevní organizaci Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ 442 25 512, za těchto podmínek:
a) prosté nájemné ve výši 300.000,- Kč za celý areál/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: sociální služby
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
f) složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, která bude vrácena až po skončení nájemního 
vztahu nebo použita na případný dluh nájemce vůči městu

          

         

626/27R/19
Umístění kontejnerů na textil

Rada města po projednání
 schvaluje

1. pronájem za účelem umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2m2, na částech 
pozemků p.č.:
1.1. 3241/101 v k.ú. Střekov (ul. Nová)
1.2. 2499 v k.ú. Střekov (ul. Žukovova)
1.3. 176/223 v k.ú. Dobětice (ul. Šrámkova)
1.4. 861/3 v k.ú. Krásné Březno (ul. Neštěmická)
1.5. 684 v k.ú. Neštěmice (ul. Mlýnská)
1.6. 139/62 v k.ú. Bukov (ul. Baráčnická)
1.7. 4185/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. Masarykova)
1.8. 13 v k.ú. Habrovice (Habrovice)
1.9. 98/2 v k.ú. Strážky u Habrovic (Strážky)
1.10. 194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem (ul. Sokratova)
1.11. 1927 v k.ú. Klíše (ul. Štefánikova)
1.12. 86/3 v k.ú. Skorotice (ul. Bukovská)
1.13. 1941/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. SNP)
1.14. 493/1 v k.ú. Všebořice (ul. Havířská)
1.15. 1541 v k.ú. Bukov (ul. Masarykova)
1.16. 1626/31 v k.ú. Bukov (ul. Na Kohoutě)
1.17. 1534 v k.ú. Bukov (ul. Kapitána Nálepky)
1.18. 57/71 v k.ú. Všebořice (ul. Spartakiádní)
1.19. 73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská)
1.20. 1974/1 v k.ú. Klíše (ul. Klíšská),
společnosti DIMATEX CS spol. s r.o., IČ: 43224245, za podmínek:
a) nájemné ve výši 1 600,-Kč/1 ks kontejneru/rok bez DPH
b) četnost vývozu kontejnerů dle potřeby, min. 1 x týdně včetně úklidu textilu v okolí 
kontejnerů
c) umístění kontejnerů nebude zasahovat do průjezdních či průchozích profilů komunikací
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627/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - vyrovnání skutečných nákladů

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 36,60 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 36,60 
tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o 
částku 36,60 tis. Kč na akci „Lanová dráha na Větruši“

2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 126,51 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
126,51 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o 
částku 126,51 tis. Kč na akci „Zabudované odpadkové koše“

3. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 52,16 
tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 04 ve výši 
52,16 tis. Kč u akce ,,Nákup přístavních mol“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 52,16 
tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru

          

         

628/27R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“ 

Rada města po projednání
 schvaluje

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) Taneční skupina Freedom z. s. (226 70 904) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
„Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: tanec“ ve 
výši 30.000,- Kč
b) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s. (057 80 853) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s „Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové 
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úrovni – sportovní odvětví: rychlostní kanoistika“ ve výši 30.000,- Kč
c) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s. (442 25 261) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
„Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: sportovní 
gymnastika“ ve výši 30.000,- Kč

          

         

629/27R/19
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019

Rada města po projednání
 schvaluje

1. 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) INOVASTAR, s.r.o. (IČ 044 36 831) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Beautiful and Strong“ ve výši 35.000,- Kč – s účelem poskytnutí na nájemné vč. služeb a 
energií

          

         

630/27R/19
Jmenování manažerů koordinačních skupin

Rada města po projednání
 jmenuje

1. Mgr. Dagmar Francovou,nar. 12. 10. 1979, bytem Štefánikova 261/6, 400 01 Ústí nad 
Labem s účinností od 1. 1. 2020
a) manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o osoby s mentálním 
postižením“
2. Mgr. Petru Janatovou, nar. 26. 4. 1973, bytem Kmochova 3171/34, 400 11 Ústí nad 
Labems účinností od 1. 11. 2019
a) manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o prorodinnou 
politiku“ 

          

         

637/27R/19
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace

Rada města po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
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určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba sportovišť v 
majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) TJ Sebuzín, z. s., IČ: 631 52 509, na „Oprava části Klubovny, části střechy a části šaten“ 
ve výši 31.500,- Kč

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti
nad rámec a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty:
a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304,
na akci „GRAND PRIX B U17 Ústí nad Labem“ ve výši 34.000,- Kč
b) Fantová Monika, IČ: 868 70 637, na akci „Podzimní AGI hrátky“ ve výši 13.000,- Kč
c) Olyšar Jiří, IČ: 694 27 810, na „Částečná úhrada nákladů tenis. klubu“
ve výši 47.200,- Kč

          

         

631/27R/19
Rozpočtové opatření OKSS a FO

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření OKSS a FO ve výši 4 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 4 200 tis. Kč v položce 
finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS ve výši 4 200 tis. Kč v položce 
oblast sportu

          

         

632/27R/19
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem“
2. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2020“ v rámci „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem“
3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti 
SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
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633/27R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři

Rada města po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Oblastní charita Ústí nad Labem, (IČ:442 25 512) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Zahradní slavnost X“ ve výši 18.000,- Kč
b) Eva Nováková, (nar.25.04.1959) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Den 
seniorů v Muzeu“ ve výši 9.500,- Kč

          

         

634/27R/19
Porušení rozpočtové kázně - žádost o prominutí Kruh fest, spolek

Rada města po projednání
 schvaluje

1. částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, podle § 22 odst. 14 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
u dotace poskytnuté subjektu Kruh fest, spolek, IČ: 2134223, na projekt „Festival Kruh 
2016“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1018480, stanovený platebním výměrem č. 
9/2019/OKSS ve výši 13.750,- Kč. Konečná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně 
pak činí 11.250,-Kč.

          

         

635/27R/19
Porušení rozpočtové kázně - žádost o prominutí Volejbal Ústí nad Labem, z.s.

Rada města po projednání
 souhlasí

1. s částečným prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně, podle § 22 odst. 14 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ: 
05612951, na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let – šeky - 
volejbal“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1021053 stanoveným platebním 
výměrem č. 11/2019/OKSS ve výši 35.714,-Kč z původně vyměřené částky 36.630,-Kč. 
Konečná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně pak činí 916,-Kč.
2. s prominutím penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, podle § 22 
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odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ: 
05612951, na realizaci činnosti „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let – šeky - 
volejbal“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1021053, stanoveným platebním 
výměrem č. 12/2019/OKSS v plné výši, tj. 7.876,- Kč

          

         

636/27R/19
Rozpočtové opatření OKSS a FO - Severočeské divadlo s. r. o.

Rada města po projednání
A) schvaluje

A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a finančního
odboru v celkové výši 600 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 600 tis.Kč
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku
100 tis. Kč v položce Oblast kultury – poskytnutí neinvestiční dotace
pro Severočeské divadlo s.r.o. na opravu „Malba diváckých prostor
v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do prvního
patra)“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OKSS, sk. č. 03, o
částku 500 tis. Kč – poskytnutí investiční dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. na 
investiční akci „Rekonstrukce dvou sociálních zařízení (WC páni a WC dámy) v diváckých 
prostorách historické budovy divadla“

B) souhlasí

1. s poskytnutím neinvestiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Severočeské 
divadlo s. r. o, IČ 22774289, ve výši 100 tis. Kč určených na opravu „Malba diváckých 
prostor v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do prvního patra)“ a s 
následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace

2. s poskytnutím investiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Severočeské 
divadlo s. r. o., IČ 22774289, ve výši 500 tis. Kč určených na „Rekonstrukce sociálních 
zařízení v diváckých prostorách historické budovy (pánské a dámské WC)“

          

         

638/27R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města po projednání
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 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
454,95 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné 
náhrady) ve výši 454,95 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 432,64 tis. Kč v položce oprava a údržba
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 22,31 tis. Kč v položce nákup DDHM

          

         

639/27R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města po projednání
 souhlasí

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) Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace, 
IČ 44553315:
- ve výši 9 280,- Kč na období do 31. 12. 2019
- ve výši 26 912,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020

2. s poděkováním dárcům za poskytnuté dary

          

         

640/27R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

Rada města po projednání
A) schvaluje

A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
338,29 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 338,29 tis. Kč v položce Nákup DDHM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 
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338,29 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku takto:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,p. o. 75,87 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. 153,19 tis. Kč
Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o.
54,88 tis. Kč
Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 54,35 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 80,21 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací ve výši 80,21 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko 
města Ústí nad Labem na kulturní akce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Kulturnímu středisku města 
Ústí nad Labem, p. o. ve výši 80,21 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se 
zajištěním vysílání přenosu MS v hokeji v Letním kině
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
507,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
507,90 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci, 
ve výši 507,90 tis. Kč na pokrytí nadnormativních výdajů

B) ukládá
1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

2. Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

3. Bc. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 
Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

4. Bc. Zuzaně Štochlové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 
623/17, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku
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T: 31. 12. 2019

          

         

641/27R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
130 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 130 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 Činohernímu studiu 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
ve výši 130 tis. Kč na realizaci projektu „Dialog bez hranic“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
54 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 54 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, v celkové výši 54 tis. 
Kč, příspěvkovým organizacím z oblasti školství v rámci programu “PAŽIT 2019 – 
Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“ takto:
Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. 24 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 30 tis. Kč

          

         

642/27R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
480,31 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 480,31 tis. Kč v položce 
Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 480,31 tis. Kč 
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Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na pokrytí provozních nákladů
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
250 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 250 tis. Kč v položce Oprava a údržba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 250 tis. Kč 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na odstranění havárie vstupní 
rampy a schodů v objektu Štefánikova 246/1
3. změnu účelového určení finančních prostředků, původně poskytnutých jako investiční 
příspěvek Městským službám Ústí nad Labem, p. o. na pořízení automobilu AVIE (jedná se 
o nedočerpané finanční prostředky převedené z roku 2018 ve výši 734 tis Kč) s tím, že tyto 
finanční prostředky budou nově určeny na provedení generální opravy automobilu AVIE a 
zakoupení nového osobního automobilu pro potřeby organizace

          

         

643/27R/19
Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace do projektu Ústeckého 
kraje 

Rada města po projednání
 souhlasí

1. Se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace,IČ 75150131, do projektu Ústeckého 
kraje IČ 70892156, s názvem Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B 
(IKAP B)

          

         

644/27R/19
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 9 tis. Kč Krajské radě seniorů Ústeckého kraje, p.s., 
IČO: 02254867, se sídlem Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem-město, zastoupené panem 
předsedou Aloisem Malým, na krajský Den seniorů

          

         

645/27R/19
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ – 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 23 z 24



akceptace změnového Rozhodnutí č. 2, včetně podmínek z Operačního programu 
Technická pomoc

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 51272/2018-55/2 
z Operačního programu
Technická pomoc ze dne 9.9.2019

2. informace o Podmínkách realizace projektu z Operačního programu Technická pomoc 
pro období 2014-2020

B) ukládá
Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

1. akceptování Podmínek č. 2 elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
ISKP2014+

T: 31. 10. 2019

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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