
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

32. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 4. 11. 2015 

Usnesení č. 777/15 -  820/15 

 

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

777/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

778/15 

Rozpočtové opatření stavebního odboru a odboru hospodářské 

správy – nákup nového automobilu pro referenty SO 
 
Rada města po projednání 

 

 s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření stavebního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

355 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu stavebního odboru o částku 

355 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 355 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

779/15 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va l u j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 16,63 tis. Kč takto: 



a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 16,63 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 16,63 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

 

780/15 

RO FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro městský obvod 

Neštěmice 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO v celkové výši 70,54 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 70,54 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 70,54 tis. Kč pro 

MO Neštěmice v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy - 

na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města, svěřeného do správy 

městskému obvodu Neštěmice, v rámci pojistných událostí 

 

 

781/15     

Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 306 tis. Kč - zapojení  

účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 1 306 tis. Kč – 

v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí účelové dotace z Ústeckého 

kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 1 306 tis. Kč na podporu 

sociálních služeb v roce 2015 takto: 

DS Bukov, p. o. 105,00 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o. 345,00 tis. Kč 

DS Velké Březno, p. o. 214,00 tis. Kč 

Pečovatelská služba, p. o. 49,00 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o. 363,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o. 230,00 tis. Kč 

 

 

 

 



 

782/15 

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu a příjmové 

části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu u akcí 

IPRM  v roce 2015 v celkové výši 73 934,70 tis. Kč takto: 

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

č. 05 o celkovou částku 73 934,70 tis. Kč u akce IPRM Mobilita takto: 

- Elektronický odbavovací systém   59 434,70 tis. Kč 

- Inteligentní zastávky    14 500,00 tis. Kč 

b) snížení rozpočtu v položce čerpání úvěru u KB a.s, tř. 8 – financování o částku 

73 934,70 tis. Kč (což je zdrojové krytí u předchozích výdajů) 

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

2015 v celkové výši 4 684 tis. Kč takto: 

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

o celkovou částku 668 tis. Kč takto: 

- Mateřské školy – rozšíření kapacit PD  228 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etap   344 tis. Kč 

- Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch    96 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce 

majetku města, skupina č. 03 o částku 3 412 tis. Kč u inv. akce Mateřské školy 

– rozšíření kapacit 

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

č. 05 o celkovou částku 604 tis. Kč takto: 

- Kanalizace Brná III. etapa-PD-dotace KÚ 555 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etapa     49 tis. Kč 

d) snížení v položce změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování o celkovou 

částku 4 684 tis. Kč (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až c) 

3. s rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 56 446 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 56 446 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery-investiční (očekávané inv. dotace na akce IPRM) 

b) snížení rozpočtu v položce splátky revolvingového úvěru u KB a.s., tř. 8 – 

financování o částku 56 446 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města Ústí n.L. 

                                                                                                              T: 2. 12. 2015   

 

 

 

 

 

 



783/15 

RO k zajištění zdrojů na nákup akcií FK Ústí nad Labem a.s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na nákup akcií FK Ústí nad Labem a. s. od 

FK Teplice a. s. takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva o částku 850 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve skupině 3 na 

nákup akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s. o částku 850 tis. Kč      

 

 

784/15 

RO ODM  – optické kabely – prodejní kóje za nádražím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku ve výši 310,60 tis. Kč takto: 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 310,60 tis. 

Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, skup. 

03, o částku 310,60 tis. Kč na akci „Vybudování optické infrastruktury – kóje 

za nádražím“  

 

     

785/15 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/12 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 529/12 o výměře 278 m
2
 v k. ú. Vaňov formou 

bezúplatného převodu od České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem  

2. se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 68/U/Ge/2015 dle bodu A)1. 

B )  s ch va lu j e  

1. zařazení nově nabytého pozemku dle bodu A)1. do svěřeného majetku Městského 

obvodu Ústí nad Labem - město za předpokladu schválení nabytí do vlastnictví 

Statutárního města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

 



C )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  2. 12. 2015     

 

     

786/15 

Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. prodloužení nájemní smlouvy ze dne 17. 7. 1997 ve znění pozdějšího dodatku 

smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1. 2005, který je úplným zněním 

nájemní smlouvy na pronájem areálu krematoria U Krematoria 1571/5 v k. ú. 

Střekov uzavřené se společností Memory in Memory, IČ 25024973, formou 

dodatku, a to o jeden rok za stávajících podmínek včetně podmínky pro odkoupení 

pece do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem s tím, že dodatek bude 

uzavřen po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru města o změně nájemní 

smlouvy 

 

 

787/15 

Prodej části pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 71/14a ze dne 9. 12. 2014 v úplném znění 

B )  s ouh l as í  

1 .  s převodem části pozemku p. č. 1330/1 označené dle geometrického plánu č. 1131-

133/2014 jako pozemek p. č. 1330/6 o výměře 218 m
2
 v k. ú. Bukov formou 

prodeje manželům Ing. Janu a MUDr. Evě Bělíkovým, oba bytem xxxxxx xxxx/xx, 

400 11 Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 424,- Kč/m
2
, tj. celkem 92.432,- Kč 

za těchto podmínek: 

a )  kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b )  využití musí být v souladu se způsobem využití dle platného Územního plánu 

Ústí nad Labem 

c )  nabyvatel bere na vědomí, že předmětná část pozemku se nachází na ploše se 

způsobem využití „PV plochy veřejných prostranství“, tj. přístup bez omezení, 

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 

d )  nabyvatel se zavazuje zachovat na předmětné části zeleň 

e )  v kupní smlouvě bude uvedena podmínka pro zachování veřejné zeleně 

f )  nabyvatel bere na vědomí stávající vedení plynovodu a s ním související 

ochranné pásmo plynovodu 

 



g)  na části pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude 

k němu zřízeno bezúplatné věcné břemeno – služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch Statutárního města Ústí nad Labem 

h )  podél místní komunikace na pozemku p. č. 1330/1 zůstane manipulační pás 

o min. šíři 0,5 m 

i )  nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcných břemen 

včetně geometrických plánů 

C )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                                   T:  2. 12. 2015     

 

 

788/15  

Pronájem části pozemku p. č. 641 v k. ú. Svádov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 641 o výměře 15 m
2
 v k. ú. Svádov panu Dušanu 

Bártlovi, xxxx xxxxxxxxxx xx, 403 22 Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok, tj. celkem 225,- Kč/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 

f) v případě potřeby se nájemce zavazuje umožnit na nezbytné části předmětu 

nájmu činnosti související se stavebními pracemi v souvislosti s výstavbou 

kanalizační stoky K1 připravované stavby „Kanalizace Svádov II. etapa“ 

     

 

789/15 

Záměr pronájmu areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov, a to  

a) stavby č. p. 348, občanská vybavenost 

b) pozemkové parcely č. 1617 o výměře 16 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

c) pozemkové parcely č. 1618 o výměře 165 m
2
, ostatní plocha – zeleň 

a) pozemkové parcely č. 1619/1 o výměře 588 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí je stavba č. p. 348 

d) pozemkové parcely č. 1620/1 o výměře 442 m
2
, ostatní plocha – zeleň 

za těchto podmínek: 

1.1. pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 



1.2. zájemce navrhne prosté nájemné za celý areál/rok 

1.3. zájemce předloží podnikatelský záměr 

1.4. možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

1.5. bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

1.6. složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, která bude vrácena až po 

skončení nájemního vztahu nebo použita na případný dluh nájemce vůči 

městu 

 
 
790/15     

Úprava usnesení RM č. 396/15 ze dne 16. 9.2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 396/15 ze dne 16. 9. 2015 v bodě A)1. následovně: 

a) za bod 1.2 se doplňuje bod 1.3  

„č. 260/151 o výměře 2 m
2 

(zastavěná plocha, stavba LV 842, k. ú. Skorotice 

u Ústí nad Labem), k. ú. Habrovice“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn    

 

 

791/15 

Předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na Správu 

a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na Správu a údržbu Městských sadů 

v Ústí nad Labem 

2. vyvěšení předběžného oznámení o zadání zakázky na veřejný portál Věstník 

veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) 

 

 

792/15 

OŠKSS – změna účelu čerpání finančních prostředků – Fakultní 

základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se změnou účelu použití nevyčerpaných finančních prostředků, poskytnutých 

formou příspěvku na provoz v roce 2014 ve výši 560,40 tis. Kč, příspěvkové 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/


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

z akcí: 

- oprava komínů na střeše – 150 tis. Kč 

- výměna žlabů na střeše + oprava střechy – 400 tis. Kč 

- výměna regulačních termostatických hlavic u radiátorů + nové radiátory  

ve třídách 2. patra – 250 tis. Kč z toho: 

- čerpáno v roce 2014 – 239,60 tis. Kč 

- nevyčerpáno – 10,40 tis. Kč 

na akce: 

- výměna podlahové krytiny v učebně školních dílen a v kabinetech učitelů 

- výměna starého a poškozeného nábytku 

- výměna osvětlovacích těles v kabinetech 

- malování kabinetů 

2. s prodloužením termínu čerpání finančních prostředků ve výši 560,40 tis. Kč 

do 31. 12. 2016 

 

 

 

793/15 

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. 11. 2015 takto: 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 49/2015) 

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

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 50/2015) 

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

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 51/2015) 

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

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

č. 52/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 53/2015) 

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

SNP 2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 55/2015) 

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

mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 56/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 57/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 58/2015) 

 



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

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 59/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 60/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 61/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 62/2015) 

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

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 63/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 64/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 65/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 66/2015) 

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

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 67/2015) 

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

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 68/2015) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 69/2015) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 70/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 71/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 72/2015) 

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

323/7, příspěvková organizace (platový výměr č. 73/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 74/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 75/2015) 

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

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 76/2015) 

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

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 77/2015) 

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

623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 78/2015) 

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

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 79/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 80/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 81/2015) 

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

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 82/2015) 

 



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

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 83/2015)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 84/2015) 

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

594/34, příspěvková organizace (platový výměr č. 85/2015) 

ll) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 86/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 87/2015) 

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

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 88/2015) 

oo) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 89/2015) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 90/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 91/2015) 

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

786/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 92/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 93/2015)  

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 94/2015) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 95/2015) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 96/2015) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 97/2015) 

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

(platový výměr č.  98/2015)  

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

organizace (platový výměr č.  99/2015) 

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

(platový výměr č.  100/2015) 

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

organizace (platový výměr č.  101/2015) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr 

č.  102/2015) 

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

(platový výměr č. 103/2015) 

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

(platový výměr č.  104/2015) 

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

organizace (platový výměr č.  105/2015) 

fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  106/2015) 

 



 

 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  107/2015) 

hhh) MgA. Jiří Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  108/2015) 

iii) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  109/2015) 

jjj) Ing. Bořek Voráč, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  110/2015) 

 

 

794/15 

Obecně závazná vyhláška č…/2015 – Stanovení školských obvodů 

základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  

1. s Obecně závaznou vyhláškou č…/2015 - Stanovení školských obvodů základních 

škol zřizovaných městem Ústí nad Labem – dle přílohy usnesení - s účinností 

od 1. 1. 2016 

B )  u k l á d á 

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                                                          T: 2. 12. 2015 

 

 

795/15        

Poskytnutí  dotace z Kanceláře primátorky 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va l u j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Ortopedické centrum s.r.o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Svatomartinské víno 2015“ ve výši 45 tis. Kč 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_32-15_794-15.pdf


 

796/15 

Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb 

z Fondu primátorky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím investiční dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, 

sportu a sociálních služeb, určeného na podporu mimořádných žádostí zaslaných 

Kanceláři primátorky, společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277) na „Zajištění 

poskytování sociální služby Nízkoprahový klub Nový svět – nákup plynového 

kotle“ ve výši 52 000,- Kč a následným uzavřením smlouvy 

B)  n es ouh l as í  
1. s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, 

sportu a sociálních služeb, určeného na podporu mimořádných žádostí zaslaných 

Kanceláři primátorky spolku Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu (IČ: 69411239) na 

projekt „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ a následným uzavřením 

smlouvy 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2. 12. 2015 

 

 

797/15       

Rozpočtové opatření  OŠKSS a FO – příspěvek na provoz 

Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p. o.   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OŠKSS a FO ve výši 1 500 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 1 500 tis. Kč  

z  položky Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí n. L.  

b) zvýšení neinvestiční části  výdajového rozpočtu FO - oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 

1 500 tis. Kč  

 

 

 

 



 

798/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS – zapojení účelové dotace poskytnuté 

MŽP  ČR pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – zapojení účelové dotace poskytnuté MŽP ČR pro 

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. ve výši 749,02 tis. Kč takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 749,02 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS oddělení provozně 

technické – poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Zoologické zahradě 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 749,02 tis. Kč  

na realizaci projektů a činností v rámci programu „Příspěvek zoologickým 

zahradám“ pro rok 2015 

 

 

799/15      

RO OŠKSS a FO – investiční příspěvek Městským službám 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )   s chv a lu j e  

1 .  rozpočtové opatření OŠKSS a FO ve výši 1 650 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 650 tis. Kč 

v položce investiční rezerva FO - sk. 03  

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

investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, v celkové výši 1 650 tis. Kč na investiční akce takto: 

- „Upgrade 24 ks stávajících parkovacích automatů“ ve výši 435 tis. Kč 

- „5 ks parkovacích automatů“ ve výši 1 065 tis. Kč 

- „Dohledové centrum“ ve výši 150 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) informovat Radu města Ústí nad Labem o výsledcích výběrového řízení  

na veřejnou zakázku „Dodání 5 ks nových parkovacích automatů“ a „Upgrade 

parkovacích automatů“ 

T: 15. 1. 2016 

       

 

 



 

800/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sociálních služeb - 

poskytnutí 2. zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 

1. tříd 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb v celkové výši 836 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

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

služeb o částku 836 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 

1. tříd ZŠ 

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

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

služeb – poskytnutí 2. zálohy účelového neinvestičního příspěvku na jednotlivé 

základní školy v Ústí nad Labem, v celkové výši 836 tis. Kč na pořízení 

učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto: 

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

ve výši 46,8 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 40 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 31,6 tis. Kč 

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

příspěvková organizace, ve výši 26 tis. Kč 

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

ve výši 28,4  tis. Kč 

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

organizace, ve výši 36,8 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 50 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 54 tis. Kč 

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

ve výši 64 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 50 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 48 tis. Kč 

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

ve výši 31,6 tis. Kč 

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

ve výši 56 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 27,6 tis. Kč 



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

organizace, ve výši 44 tis. Kč 

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

ve výši 53,2 tis. Kč 

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

ve výši 55,2 tis. Kč 

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

ve výši 67,6 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 25,2 tis. Kč 

 

 

801/15      

RO OŠKSS ve výdajové části rozpočtu a poskytnutí investičního 

příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výdajové části rozpočtu ve výši 445,33 tis. Kč takto: 

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

54,99 tis. Kč z toho: 

„MŠ Motýlek – elektrický sporák s troubou“   14,09 tis. Kč 

„ZŠ a MŠ Nová – elektrický varný kotel“   40,90 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 o částku  

100 tis. Kč z akce „DS Chlumec-nákup zvedacího koupacího a toaletního 

křesla“ 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 275,45 tis. Kč z položky nákup DDHM 

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 14,89 tis. Kč z položky provozní výdaje 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 - poskytnutí 

investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, p. o. ve výši 125,33 tis. Kč tis. Kč na investiční akci „ZŠ a MŠ Nová - 

nákup plynového kotle do ŠJ“ 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 o částku  

170 tis. Kč na akci „DS a AD Orlická-nákup korytového žehliče“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 o částku  

150 tis. Kč na akci „DS Chlumec-nákup mobilního pasivního zvedáku“ 

 

      

 

 

 

 



802/15       

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

ve výši 700,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

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

služeb ve výši 700,00 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

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 Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 700,00 tis. Kč na akci „Vánoce“ 

 

       

803/15     

Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb - Podpora rodiny 

s prvorozeným dítětem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb ve výši 650 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru  

o částku 650 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 650 tis. Kč v položce ostatní činnosti 

B )  s ouh l as í  

1. s převedením agendy týkající se projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ 

na příslušné městské obvody od 1. 1. 2016 

C )  uk lád á  

1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru 

a) zařadit do NR 2016 částku 3 800 tis. Kč formou zvýšení dotace městským 

obvodům na výkon státní správy a samosprávy pro jednotlivé MO takto:  

- ÚMO Město ve výši 1 050 tis. Kč 

- ÚMO Neštěmice ve výši 1 000 tis. Kč 

- ÚMO Střekov ve výši 700 tis. Kč 

- ÚMO Severní Terasa ve výši 1 050 tis. Kč 

 

 



804/15 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 
 

A) rev oku j e  
1. usnesení č. 446/15 v bodě A), odst. 1) písm. d) ze dne 20. 5. 2015 

 

 

805/15      

Souhlas s použitím rezervního fondu k posílení fondu investic – 

Domov pro seniory Chlumec, p.o. 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Chlumec 

k posílení investičního fondu ve výši 975 tis. Kč  

 

 

806/15 

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 peněžitého daru ve výši 6 000 Kč na nákup edukační 

pomůcky „Člověče nezlob se“ pro žáky školy od Oblastní charity Ústí nad Labem 

se sídlem Štefánikova 1, Ústí nad Labem, IČ 44225512, do vlastnictví Základní 

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

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 50 000 Kč k podpoře vybavení 

školy moderními učebními pomůckami pro poznávání přírody v rámci projektu 

„Poznáváme přírodu z blízka“ od společnosti Lesy České republiky, s. p. se sídlem 

Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451 do vlastnictví Základní školy Ústí 

nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizace  

3. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši cca 43 266 Kč na realizaci 

projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy 

Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

       

 
 

 

 



807/15 

Rozpočtové opatření Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z MŠMT 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

výši 403,55 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 403,55 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

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

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

a sociálních služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Vinařská, 

příspěvkové organizaci, ve výši 403,55 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

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

výši 219,07 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 219,07 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

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

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

a sociálních služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ 

Stříbrnická, příspěvkové organizaci, ve výši 219,07 tis. Kč z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

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

204,11 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 204,11 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

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

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

a sociálních služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Fakultní ZŠ 

České mládeže, příspěvkové organizaci, ve výši 204,11 tis. Kč 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

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

423,18 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 423,18 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

a sociálních služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Rabasova, 

příspěvkové organizaci, ve výši 423,18 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

 

 



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

52,35 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 52,35 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

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

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

a sociálních služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ SNP, 

příspěvkové organizaci, ve výši 52,35 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

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

204,11 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 204,11 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

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

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

a sociálních služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Palachova, 

příspěvkové organizaci, ve výši 204,11 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

808/15 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e 
1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“   

 

 

809/15 

„Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí nad Labem“ – dohoda vlastníků o jejich 

vzájemných právech a povinnostech a o budoucím provozování 

vodohospodářské infrastruktury 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury 

o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohody o budoucím provozování 

vodohospodářské infrastruktury na akci „Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  

 



810/15 

Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dokument Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem 

 

 

811/15 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání - Smlouva o partnerství, 

principy partnerství, čestné prohlášení  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a MAS Labské skály, z. s., která bude mezi smluvními stranami 

podepsána po vydání právního aktu poskytnutí podpory z OP VVV 

B )  s ch va lu j e  

1. znění povinných příloh žádosti, které je nutno stvrdit podpisem statutárního 

zástupce tj.: 

a) Prohlášení o partnerství 

b) Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem 

T: do 20. 11. 2015 

   

 

812/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  
 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 539,90 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „Management IPRM II.“ za měsíce prosinec 2014 - 

říjen 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje v položce Management IPRM Centrum (projekt 

„Management IPRM II.“) o celkovou částku 539,90 tis. Kč, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka 

o celkovou částku  539,90 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky 402,91 tis. Kč 

- povinné pojistné 136,99 tis. Kč 

 



2. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 1 354,47 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „Management IPRM Mobilita“ za měsíce prosinec 

2014 - říjen 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje v položce Management IPRM Mobilita (projekt 

„Management IPRM Mobilita“) o celkovou částku 1 354,47 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka 

o celkovou částku 1 354,47 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky 1 010,80 tis. Kč 

- povinné pojistné 343,67 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 51,39 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „PREVENT“ za měsíce červen 2014 – únor 2015 

takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje – projekt „PREVENT“ o částku 51,39 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka 

o celkovou částku 51,39 tis. Kč na úhradu osobních nákladů spojených 

s projektem „PREVENT“ takto: 

-  mzdové prostředky o 38,35 tis. Kč  

-  povinné pojistné o 13,04 tis. Kč 

4. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 2 880,84 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 880,84 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, skupina 

č. 05, ve výši 2 880,84 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – 

MŠ Vojanova, Ústí nad Labem“ 

5. rozpočtové opatření odboru rozvoje města výši 169,46 tis. Kč takto: 

a)  zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 169,46 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. fondů - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

skupinač.05, ve výši 169,46 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ 

a MŠ – MŠ Vojanova, Ústí nad Labem“ 

 

 

813/15 

Výše členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. členský příspěvek Statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí 

Jezero Milada pro rok 2016 ve výši 193.500,-Kč 

     

 

 



814/15 

Integrované povolení pro zařízení „CHČOV v areálu Spolchemie 

v Ústí nad Labem“ (AQUATEST, a.s.) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „CHČOV v areálu 

Spolchemie v Ústí nad Labem“, společnosti – AQUATEST, a.s. 

             

 

815/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 45,71 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45,71 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

45,71 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2015 

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

 

 

816/15 

Rozpočtové opatření odboru kontroly 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kontroly ve výši 41 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 41 tis. Kč v položce neinvestiční 

přijaté transfery od obcí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kontroly o částku 

41 tis. Kč 

 

 

 

 

 



817/15        

Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Libouchec, Petrovice, Tisá, 

Velké Chvojno a Statutárním městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Libouchec a Statutárním městem Ústí 

nad Labem týkající se  rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Petrovice a Statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se  rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Tisá a Statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se  rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Velké Chvojno a Statutárním městem 

Ústí nad Labem týkající se  rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na ÚMO ÚL – Severní Terasa 

B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Miloši Studenovskému, vedoucímu PEO KT 

a) předložit smlouvy spolu s žádostmi o souhlas s uzavřením těchto smluv 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

 

 

818/15      

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu organizačního řádu MmÚ (dále jen OŘ) s účinností od 1. 1. 2016 takto: 

a) znění bodu 11.5. článku 11 Náměstci primátora se mění dle přílohy č. 4 

důvodové zprávy 

b) příloha č. 1 OŘ se mění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

c) příloha č. 2 OŘ se mění dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 

d) příloha č. 6 OŘ se mění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka 

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve 

smyslu bodu A) 

T: 31. 12. 2015 

 

 

 

 



819/15 

Odvolání a pověření zástupce Statutárního města Ústí nad Labem 

v představenstvu Hospodářské a sociální rady Ústecka 

 
Rada města po projednání 

 

A )  o dv o lá vá  

1. Pavla Štěpaře, nar. xxxxxxx 

a) jako zástupce Statutárního města Ústí nad Labem z představenstva 

Hospodářské a sociální rady Ústecka (HSRÚ) ve smyslu ust. čl. IV. odst. 4 

Statutu HSRÚ  

B )  p ov ěřu j e  

1. Pavla Dufka, náměstka primátorky 

a) zástupcem Statutárního města Ústí nad Labem v představenstvu Hospodářské 

a sociální rady Ústecka (HSRÚ) ve smyslu ust. čl. IV. odst. 4 Statutu HSRÚ  

 

 

820/15 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Labem, p.o. 

se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555202, 

zastoupené paní ředitelkou Mgr. Janou Linhartovou, na podporu akce 

„Adventní koncert“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 
 


