
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

36. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 25. 11. 2015 

Usnesení č. 840/15 – 889/15  

 

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

 

 

840/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

841/15 

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Mírové náměstí 3129/36, 40001 Ústí nad Labem, mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových v předloženém znění 

 

 

842/15 

Rozpočtové opatření finančního odboru 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 821,10 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 821,10 tis. Kč v položce 

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na „Management 

IPRM II.“ 



b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 821,10 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - neinvestiční 

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 509,31 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 509,31 tis. Kč v položce 

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na „Management 

IPRM Mobilita.“ 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 509,31 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - neinvestiční 

 

 

843/15 

Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové dotace z KÚÚK pro 

MO Neštěmice 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace 

z KÚÚK, určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2015 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19,04 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 19,04 tis. Kč 

určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2015  

 

 

844/15 

Zmocnění pro vedoucí kanceláře primátorky 

 
Rada města po projednání 

 

A) ud ěl u j e  

1. zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

a) Bc. Daně Gloserové, vedoucí kanceláře primátorky MmÚ, v předloženém znění 

 

 

845/15 

Rozpočtové opatření městské policie – Dohledová služba 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření městské policie ve výši 110,80 tis. Kč takto: 

a )  zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 110,80 tis Kč v položce účelové 

 



 

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

– dohledová služba („Vzdělávejte se pro růst“) o celkovou částku 110,80 tis. Kč 

takto: 

- mzdové prostředky VPP o 82,69 tis. Kč 

- povinné pojistné VPP o 28,11 tis. Kč 

 

 

846/15 

Rozpočtové opatření městské policie – Dětské dopravní hřiště 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 112,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 2, v položce Příjmy z vlastní činnosti – 

ostatní odbory ve výši 112,00 tis. Kč vytvořených nad schválený rozpočet 

městské policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

112,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

 

847/15 

Nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Střekov formou 

odkoupení od SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 

A )  d opo ru ču j e  

1. jednat o podmínkách převodu pozemků pod komunikacemi v k. ú. Střekov do 

vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou odkoupení od státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty, IČ 70994234 dle předložené nabídky, 

a to pozemků  

a) p. č. 2123 – komunikace Litoměřická 

b) p. č. 2124 – komunikace Litoměřická  

c) p. č. 2118 – na části veřejná komunikace a na části zahrádky 

d) p. č. 1427/1 – tvoří přístup k pozemkům města 

e) p. č. 1400 – součást komunikace Ovčácká stezka 

 

 

 

 

 



848/15 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Mojžíř 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 250/1 o výměře 60 m
2
 a části pozemku p. č. 309/1 

o výměře 70 m
2
 v k. ú. Mojžíř paní Věře Záhrubské, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx  

xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,50 Kč/m
2
/rok  

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel: manipulační plocha 

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

e) předmětem nájmu jsou plochy kolem domu č. p. 211 v ulici U Lázní 

f) předmětem nájmu není a nesmí být chodník na p. p. č. 250/1 

g) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

849/15 

Snížení nájemného za pronájem objektu bez čp/če na p. p. č. 423 

v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 1. 2009 ve znění pozdějších 

dodatků uzavřené se společností T-CLUB, s.r.o., IČ 25030141, ve smyslu snížení 

nájemného za pronájem objektu bez čp/če na pozemkové parcele č. 423 v k. ú. 

Klíše ze stávající výše 360.000,- Kč/rok bez DPH na 180.000,- Kč/rok bez DPH, 

a to z důvodu nedoložení všech požadovaných podkladů nájemcem, tj. nákladů na 

energie a opravy související s provozem sportovní haly za celou dobu nájmu 

 

850/15 

Výpůjčka části pozemku p. č. 2529/1 v k. ú. Střekov pro Ústecký 

kraj 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2529/1 o výměře 43 m
2
 v k. ú. Střekov pro 

Ústecký kraj, IČ 70892156 za účelem vybudování odpočívadel a mobiliáře 

v souvislosti s plánovanou stavbou Labská stezka č. 2 a uzavření smlouvy 

o výpůjčce po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru na dobu neurčitou za 

podmínky, že v případě nutnosti bude přeloženo zařízení veřejného osvětlení na 

náklady investora 



 

851/15 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 301/20 v k. ú. Hrbovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 301/20 o výměře cca 120 m
2
 v k. ú. Hrbovice za 

těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 100,- Kč/m
2
 

b) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu 

a znaleckého posudku 

 

 

852/15 

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1896/35 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje částí pozemku p. č. 1896/35 v k. ú. Klíše 

 

 

853/15 

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu  

1. 1. pozemku p. č. 244/2 o výměře 59 m
2
 

1. 2. pozemku p. č. 244/36 o výměře 19 m
2
 

1. 3. pozemku p. č. 244/37 o výměře 611 m
2
 

v k. ú. Habrovice za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: obslužný areál rybářů  

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 



854/15 

Záměr pronájmu NP v č. p. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu nebytových prostor v jednotce číslo 3356/2 v budově č. p. 3356 

v ulici Hrnčířská, Ústí nad Labem na pozemku p. č. 2864/1 o výměře 1128 m
2
, vše 

v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a )  minimální výše nájmu je 60.000,- Kč/měsíc (720.000,- Kč/rok) 

b )  pronájem na dobu určitou na 10 let 

c )  funkční využití předmětné nemovitosti musí být v souladu s platnou ÚPD 

d )  složení kauce ve výši 180.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem 

do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že 

kauce bude zálohou na první splátku nájmu 

e )  účastník bere na vědomí, že nebude-li pronájem realizován odstoupením od 

záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

f )  žadatel předloží potvrzení o své bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

855/15 

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1 .  s bezúplatným nabytím pozemku v k. ú. Klíše p. č. 1587/3 o výměře 21 m
2
 včetně 

evidované garáže bez čp/če 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                               T:  2016 

 

 

856/15 

Souhlas vlastníka nemovitostí v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  udělení souhlasu společnosti NYYLO a. s. s podniknutím veškerých nezbytných 

kroků vedoucích k získání územního rozhodnutí k výstavbě skladové 

administrativní budovy a jejího příslušenství na pozemcích p. č. 780/25,780/31, 

a 789/1, vše v k. ú. Předlice (stav ke dni 19. 10. 2015) a pozemcích z těchto 

v budoucnu oddělených 



2 .  udělení souhlasu společnosti NYYLO a. s. s podniknutím veškerých nezbytných 

kroků vedoucích k získání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

za účelem výstavby skladové administrativní budovy a jejího příslušenství na 

pozemcích p. č. 780/25,780/31, a 789/1, vše v k. ú. Předlice (stav ke dni 

19. 10. 2015) a pozemcích z těchto v budoucnu oddělených 

 

 

857/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.s.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1927/1, 4340/2,  

v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

zemní optické přípojky, na dobu neurčitou ve prospěch České telekomunikační 

infrastruktury, a. s., IČ 04084063, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na 

základě sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření 

stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný 

z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., dle podmínek uvedených 

v bodě A)1. 

 

 

858/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL, Brná - kabely NN 

Racek, směr ÚL“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 4086, v k.ú. Střekov, 

spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového 

vedení NN, na dobu neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 

za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě sazebníku náhrad za 

zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem 

s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností  

ČEZ Distribuce, a.s., dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

 

 



859/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL, Novoveská – nové 

OM“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 1147/1, v k.ú. Střekov, 

spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového 

vedení NN, na dobu neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, 

za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě sazebníku náhrad 

za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem 

s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností  

ČEZ Distribuce, a. s., dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

860/15 

Úprava usnesení RM č. 623/15 ze dne 26. 8. 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 623/15 ze dne 26. 8. 2015 v bodě A) následovně: 

a) za bod 1. se doplňuje bod 2.  

„s nabytím části pozemkové parcely p. č. 502/2 o výměře cca 100 m
2
 v k. ú. 

Božtěšice včetně příslušenství do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

formou darování od manželů Ing. Zdeňka a Ing. Mileny Avenariusových, oba 

bytem xxxxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

861/15 

Aktualizační dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 899-17877-18, 

rozšíření pojištění 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. aktualizační dodatek č. 17 pojistné smlouvy č. 899-17877-18 ze dne 29. 10. 2012, 

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

2. koncepční audit pojištění statutárního města Ústí nad Labem 

B )  s ch va lu j e   

1. sjednání zvláštního ujednání připojištění pro nezařazené investice s limitem plnění 

na první riziko s limitem plnění 10 000 000,-Kč, roční pojistné 2 400,-Kč 



2. připojištění rizika „okus fasády zvěří nebo ptactvem“, maximální roční plnění 

50 000,-Kč, spoluúčast 1 000,-Kč, roční pojistné 1 000,-Kč  

3. připojištění přesčasů u „pojištění strojů a strojního zařízení“, maximální roční 

plnění 50 000,-Kč, spoluúčast 1 000,-Kč, roční pojistné 9 000,-Kč 

4. rozšíření souboru „pojištění strojů a strojních zařízení“ o položku „Stroje a strojní 

zařízení v účetní evidenci Městských služeb Ústí nad Labem, p.o., MO ÚL-

Neštěmice a MO ÚL-Střekov“ s pojistnou částkou 3 212 280,-Kč, roční pojistné 

27 304,-Kč 

 

 

862/15 

Rozšíření nájemní smlouvy na p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice – 

AVE Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 74/14a ze dne 9. 12. 2014 v plném znění 

2. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 268/15 ze dne 18. 3. 2015 v plném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 898/50 v k. ú. Všebořice o výměře 15 711 m
2
 

z celkové výměry 162 814 m
2
 a po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru 

pronájmu uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2011 se společností 

AVE Ústí nad Labem s.r.o., za podmínek: 

a) účel využití: kompostování a třídění odpadů 

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

c) pronájem na dobu 8 let. Smlouva může být mimo jiné zrušena výpovědí ze 

strany pronajímatele, která může být učiněna i bez udání důvodu, a to 

s 12 měsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi nájemci. Pronajímatel je oprávněn 

vypovědět smlouvu nejdříve po uplynutí garantované doby tří let ode dne jejího 

uzavření. 

 

 

863/15 

Oznámení předběžných informací o smlouvách o veřejných 

službách v přepravě cestujících dle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na zajištění veřejných služeb 

v přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti města 

Ústí nad Labem  

 



2 .  předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na zajištění veřejných služeb 

v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 

města Ústí nad Labem a okolních obcí 

3 .  uveřejnění předběžných oznámení o zadání veřejných zakázek dle bodu A)1. a A)2. 

tohoto usnesení v Úředním věstníku Evropské unie 

 

864/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 649 tis. Kč takto: 

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

649 tis. Kč na akci Projektové práce na akce OD, sk. 01  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 57 tis. Kč na akci Řešení parkování v MO Severní Terasa – 

PD, sk. 01 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 142 tis. Kč na akci Brandtova, Poláčkova – rozšíření 

parkování – PD, sk. 01 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 450 tis. Kč na akci Informační radary Pražská, sk. 04  

 

865/15 

Úprava usnesení RM č. 787/15 ze dne 4. 11. 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 787/15 ze dne 4. 11. 2015 v bodě C) následovně: 

a) termín předložení návrhu usnesení Zastupitelstvu města se mění 

z „T: 2. 12. 2015“ na „T: po doplnění souhlasu s prodejem vlastníků sousedního 

objektu č. p. 754“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

866/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí - státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 28 tis. Kč – snížení nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 



i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:   

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

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

v položce účel. prostředky na pěstounskou péči  

 

 

867/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka 

- státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 10 tis. Kč 

– pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 

a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro 

obce s rozšířenou působností takto:   

a) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 10 tis. Kč v položce účelové 

prostředky (pěstounská péče) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

 

868/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS v celkové výši 

406,80 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-

právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:      

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 406,80 tis. Kč 

v položce účelové prostředky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 179,60 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 61 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 80 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 

86,20 tis. Kč v položce provozní výdaje  

        



869/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a odboru 

hospodářské správy - dotace na výkon sociální práce 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS v celkové výši 

290,65 tis. Kč neinvestiční účelové dotace poskytnuté MPSV určené na výkon 

sociální práce takto:       

a) snížení neinvestiční částí rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

290,65 tis. Kč v položce účelové prostředky  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 113,73 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce (mzdové prostředky a povinné pojistné) takto: 

- MO Město      25,73 tis. Kč 

- MO Severní Terasa         30 tis. Kč 

- MO Neštěmice          28 tis. Kč 

- MO Střekov          30 tis. Kč  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 20 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 127,25 tis. Kč 

v položce Městský informační systém   

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 29,67 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

870/15 

Smlouva č. 15239194 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na akci „Kompostéry – nádoby na třídění 

bioodpadu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření Smlouvy č. 15239194 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na akci „Kompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ 

 

 

871/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 1 505,92 tis. Kč takto: 



a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 505,92 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu - investiční 

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

č. 05, ve výši 1 505,92 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – 

MŠ Vojanova, Ústí nad Labem“ 

2. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 88,58 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 88,58 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

skupinač.05, ve výši 88,58 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – 

MŠ Vojanova, Ústí nad Labem“ 

 

 

872/15 

„Úspora energií v MŠ Vojanova“ – schválení dodatku č. 1 k SoD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
1 .  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Úspora energií v MŠ Vojanova“ 

 

 

873/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Kanalizace Svádov 

II. etapa“ - přijetí dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města - zapojení účelové investiční dotace 

z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 322,42 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 322,42 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05, 

o částku 322,42 tis. Kč na akci „Kanalizace Svádov II. etapa“  

 

874/15 

„Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí nad Labem“  -  schválení dodatku č.4 k SoD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Strážky kanalizace a přepojení 

ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L.“ 



875/15 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt IPRM 

Mobilita „Inteligentní zastávky“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Inteligentní 

zastávky“ v rámci IPRM Mobilita 

 

 

876/15 

Stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 134 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, ředitelům příspěvkových 

organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu takto:  

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 65/2015) 

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

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 66/2015) 

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

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 67/2015) 

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

Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí 

č. 68/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 69/2015) 

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

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 70/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 71/2015) 

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

mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 72/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 73/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 74/2015) 

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

1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 75/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 76/2015) 

 



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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 77/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 78/2015) 

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

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 79/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 80/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 81/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 82/2015) 

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

Jitřní 277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 83/2015) 

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

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 84/2015) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 85/2015) 

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

Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 86/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 87/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 88/2015) 

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

323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 89/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 90/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 91/2015) 

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

Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 92/2015) 

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

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 93/2015) 

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

Školní 623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 94/2015) 

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

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 95/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 96/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 97/2015) 

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

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 98/2015) 

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

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 99/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 100/2015) 

 



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

Vojanova 594/34, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 101/2015) 

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

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 102/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 103/2015) 

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

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 104/2015) 

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

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 105/2015) 

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

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 106/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 107/2015) 

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

Rozcestí 786/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 108/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 109/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 110/2015) 

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

Rabasova 3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 111/2015) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 112/2015) 

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

(rozhodnutí č. 113/2015) 

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

(rozhodnutí č. 114/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 115/2015) 

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

(rozhodnutí č. 116/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 117/2015) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 118/2015) 

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

(rozhodnutí č. 119/2015) 

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

(rozhodnutí č. 120/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 121/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 122/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 123/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 124/2015) 

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

organizace (rozhodnutí č. 125/2015) 



B) uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OŠKSS 

a) zpracovat nová pravidla pro stanovení platů a odměn ředitelů škol, školských 

zařízení a příspěvkových organizací 

T: 31. 3. 2016 

 

 

877/15 

OŠKSS – změna účelu investiční akce z roku 2014 – Rekonstrukce 

koupaliště Brná 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 

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

koupaliště Brná ve výši 206,37 tis. Kč a změnu účelu použití těchto prostředků 

v r. 2015 na zhotovení orientačního informačního systému Plavecké haly Klíše 

z toho: 

a) projektová dokumentace ve výši 30,25 tis. Kč včetně DPH 

b) informační systém ve výši 176,12 tis. Kč včetně DPH 

 

 

878/15 

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 80 000 Kč na vybudování 

bezdrátového přístupu k internetu od společnosti Trade Fides, a. s., se sídlem 

Dornych 57, 617 Brno, IČ 61974731 do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 3 000 Kč k zajištění potřeb 

třídy 2. C od Václava Nováka, bytem xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx do 

vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 

organizace 

3. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 5 000 Kč na učební pomůcky 

od Pavla Dufka, bytem xxxx xxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx do vlastnictví 

Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizace 

4. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši cca 5 360 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 

a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 

organizace 



5. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 2 000 Kč k zajištění potřeb 

třídy 7. A od Václava Smetany, bytem xxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx do vlastnictví 

Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace 

6. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 15 000 Kč za účelem podpory výuky etické 

výchovy, od Nadačního fondu Josefa Luxe, se sídlem Dvořisko 37, 565 01 Choceň, 

IČ 25951165, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace 

7. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 130 000 Kč na vybavení kabinetu fyziky 

základní školy od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/2, 140 53 Praha 4, IČ 

26721511, do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvkové organizace 

 

 

879/15 

Souhlas s odpisem pohledávky v Domově pro seniory Severní 

Terasa, příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s odpisem pohledávek v Domově pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 

organizaci v celkové výši 17 147 Kč takto: 

a) pohledávka ve výši 6 283 Kč vedená za Stanislavem Jůzou, narozeném dne 

x. x. xxxx, zemřelém dne xx. x. xxxx 

b) pohledávka ve výši 10 864 Kč vedená za Josefem Podlahou, narozeném dne 

xx. x. xxxx, zemřelém dne x. x. xxxx  

 

 

880/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

10,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - 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 Základní škole Ústí nad 

Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizaci ve výši 10,00 tis. Kč na 

mimoškolní výchovu žáků 

 

 



881/15 

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 

748,66 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 122,80 tis. Kč v položce kultura 

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

a sociálních služeb; oddělení cestovního ruchu o částku 218,86 tis. Kč  

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

a sociálních služeb; oddělení provozně technické o částku 407,00 tis. Kč 

v položce placené služby – veřejné osvětlení 

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

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

služeb o částku 748,66 tis. Kč v položce ostatní činnosti 

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

ve výši 694,08 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 694,08 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 694,08 tis. Kč na akci „Vánoce“ 

 

 

882/15 

Rozpočtové opatření  OŠKSS a FO – příspěvek na provoz DS 

Chlumec p. o. a DS Severní Terasa 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  

337 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 337 tis. Kč z  položky oprava a údržba  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím takto: 

Domov pro seniory Chlumec, p.o.    169 tis. Kč 

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.   168 tis. Kč  



 

883/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va l u j e   

1. rozpočtové opatření OŠKSS v celkové výši 145,14 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 145,14 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy (pojistné náhrady) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 13,12 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v celkové výši 

132,02 tis. Kč takto: 

Městské služby Ústí nad Labem    56,88 tis. Kč 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem     75,14 tis. Kč 

 

 

884/15 

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 

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 Hlavní, příspěvkové 

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

konkurenceschopnost 

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

212,48 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 212,48 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 Hluboká, příspěvkové 

organizaci, ve výši 212,48 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 

 



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

220,85 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 220,85 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 Mírová, příspěvkové 

organizaci, ve výši 220,85 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

4. 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 Školní náměstí, příspěvkové 

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

konkurenceschopnost 

5. 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 a MŠ Nová, příspěvkové 

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

konkurenceschopnost 

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

268,89 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 268,89 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 Neštěmická, příspěvkové 

organizaci, ve výši 268,89 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 

885/15 

Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 2 800,00 tis. Kč  

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených 

v roce 2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové 

výši 2 800,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 900,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky  



 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

900,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

 

886/15 

Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 50 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s. 

ve smyslu důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít dodatek č. 50 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s.  

T: ihned 

 

 

887/15 

Udělení stipendia 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora, z položky stipendia studentu Přírodovědecké fakulty 

UJEP Davidu Poustkovi, datum narození x. x. xxxx, za vynikající studijní výsledky 

v akademickém roce 2014/2015 

 

 

888/15 

Petice 

 
Rada města po projednání 
 

A )  b e re  n a  v ědo mí  

1. petici ve věci rekonstrukce chodníku v Jizerské ulici 

2. způsob vyřízení této petice 

 

 

 

 

 



889/15 

Fotbalový klub Ústí nad Labem nad Labem 

 
Rada města po projednání 

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

dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ve spojení s čl. 3.2.1. 

písm. a) Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. v působnosti valné hromady 

této společnosti za účasti notáře 

 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Stanovy společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. v předloženém znění 

s účinností okamžikem jejich schválení 

B )  o dv o lá vá  v souladu s čl. 12, odst. 12.2. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí 

nad Labem a.s.  

1. Jan Linhart, datum narození xx. xxxxxxxx xxxx 

a) z funkce člena představenstva společnosti ke dni 25. 11. 2015 

C )  v o l í  v souladu s čl. 12, odst. 12.2. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem a.s.  

1 .  do funkce člena představenstva společnosti ke dni 25. 11. 2015 

a) Zdeněk Bechyně, datum narození xx. xxxxx xxxx 

b) Martin Beneš, datum narození xx. xxxxx xxxx 

c) Ing. Vasil Simkovič, datum narození xx. xxxxxxxx xxxx 

D )  b ere  n a  v ědo mí ,  ž e  

1. funkce členů dozorčí rady společnosti: 

a) Mgr. František Nesvadba, datum narození x. xxxxxx xxxx 

b) Václav Kožíšek, datum narození xx. xxxxx xxxx 

c) Jan Skýpala, datum narození x. xxxxxxxxx xxxx 

d) David Köstl, datum narození xx. xxxxx xxxx 

e) Michal Rožec, datum narození x. xxxxxx xxxx 

zanikla uplynutím funkčního období 

E )  v o l í  v  souladu s  čl. 16, odst. 16.2. Stanov společnosti Fotbalový klub 

Ústí nad Labem a.s.  

1 .  do funkce člena dozorčí rady společnosti ke dni 25. 11. 2015 

a) Jan Linhart, datum narození xx. xxxxxxxx xxxx 

b) Josef Macík, datum narození xx. xxxxxxxx xxxx 

c) PaedDr. Petr Brázda, datum narození xx. xxxxx xxxx 

F)  ro zh odu j e  v souladu s čl. 6, odst. 6.1. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí 

nad Labem a. s.  
1 .  o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 4.500.000,- Kč o částku 

3.000.000,- Kč na částku 7.500.000,- Kč formou uzavření smlouvy o upsání akcií 

dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 


