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U s n e s e n í  
 

32. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 10. 12. 2019 

Usnesení č. 796/32R/19 – 804/32R/19  

 

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

 

 

 

796/32R/19 

Rozpočtové opatření ODM - Příměstská doprava 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2.200 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 ve výši 2.200 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy                                                                                               

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 2.200 tis. Kč v položce Příměstská doprava  

 

 

 

797/32R/19 

Rozpočtové opatření OKSS – Oblast ostatní činnosti 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 200 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 200 tis. Kč 

v položce Podpora nestátních sociálních služeb 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 200 tis. Kč 

v položce Oblast ostatní činnosti 

 

 

 

 



798/32R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

19,88 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 19,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 19,88 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na 

majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ Mírová, p. o.  7,97 tis. Kč 

Domov pro seniory Dobětice, p. o.  6,50 tis. Kč 

DDM a ZDVPP, p. o.  5,41 tis. Kč 

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

2 219,63 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 219,63 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 2 219,63 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

– Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

 příspěvkové organizaci ve výši 1 047,57 tis. Kč 

- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

 organizaci ve výši 1 172,06 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 70 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 Činohernímu 

studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 70 tis. Kč na realizaci projektu „Překročit hranice – současná německá 

dramatika“ 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 53,38 tis Kč - 

zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 53,38 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu 



pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 

2017 – 2020, Zoologické zahradě Ústí nad Labem ve výši 53,38 tis. Kč  

 
 

799/32R/19 

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), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací 

s účinností od 1. 1. 2020 takto: 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 52/2019) 

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

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 53/2019)  

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

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2019) 

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

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 55/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 56/2019) 

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

2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 57/2019) 

g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 58/2019) 

h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 59/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 60/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 61/2019) 

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

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 62/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 63/2019) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 64/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 65/2019) 

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

323/3a, příspěvková organizace (platový výměr č. 66/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 67/2019) 

q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 68/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 69/2019) 



s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 70/2019) 

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

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 71/2019) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 72/2019) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 73/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 74/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 75/2019) 

y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (platový výměr č. 76/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 77/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 78/2019) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 79/2019) 

cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 80/2019)  

dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 81/2019) 

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

Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 82/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 83/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 84/2019) 

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

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 85/2019) 

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

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 86/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 87/2019) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 88/2019) 

ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 89/2019) 

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

organizace (platový výměr č. 90/2019) 

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

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 91/2019) 

oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace (platový výměr č. 92/2019) 

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

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 93/2019) 

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



příspěvková organizace (platový výměr č. 94/2019) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 95/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 96/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 97/2019) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 98/2019) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 99/2019) 

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

(platový výměr č. 100/2019) 

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

(platový výměr č. 101/2019) 

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

organizace (platový výměr č. 102/2019) 

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

organizace (platový výměr č. 103/2019) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 104/2019) 

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

(platový výměr č. 105/2019) 

ccc) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 106/2019) 

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

organizace (platový výměr č. 107/2019) 

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

(platový výměr č. 108/2019) 

fff) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

(platový výměr č. 109/2019) 

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

organizace (platový výměr č. 110/2019) 

hhh) Ing. Martin Mata, MBA, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 111/2019) 

iii) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 112/2019) 

jjj) Eva Svobodová, DiS., Domov pro seniory Dobětice, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 113/2019) 
 

800/32R/19 

Souhlas s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor – garáží 

Pečovatelské službě Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouhl as í   

1. s účinností od 1. 1. 2020 s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže 

mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a Antonínem 



Sládkem, bytem  zastoupeným na základě plné 

moci paní Irenou Matisovou   

2. s účinností od 1. 2. 2020 s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže 

mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a manželi 

Oldřichem a Stanislavou Humplíkovými, bytem 

  

 

 

801/32R/19 

Změna usnesení RM č. 726/29R/19 ze dne 18. 11. 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 726/29R/19 ze dne 18. 11. 2019 v části A) 1. b) až f) a v části B) 1. 

až 5. tak, že Výzva č. 91 IROP se mění na Výzva č. 92 IROP 

 

802/32R/19 

Informační koncepce města 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j  e 

1. Informační koncepci města v předloženém znění 

 

803/32R/19 

Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon 

sociální práce 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a městského obvodu ve výši 130 tis. Kč 

– neinvestiční účelová dotace poskytnutá z MPSV ČR takto: 

a) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 130 tis. Kč, 

určené na výkon sociální práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

130 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a městských obvodů v celkové výši 

130 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace poskytnutá z MPSV ČR takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

130 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 130 tis. Kč, určené 

na výkon sociální práce takto: 

- MO Severní Terasa 50 tis. Kč 



- MO Neštěmice 80 tis. Kč 

 

 

804/32R/19 

Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 

150 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 

sociálně právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajové rozpočtu odboru sociálních věcí o celkovou 

částku 150 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

111,94 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

38,06 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Tomáš Vlach    Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátora                                           náměstkyně primátora       




