
U s n e s e n í

z 36. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 10. 2. 2020

Usnesení č. 893/36R/20 - 932/36R/20

          

         

893/36R/20
Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 1. etapa - výběr dodavatele

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Londýnská – 
oprava konstrukce chodníku – 1. etapa“ takto:
1. Patrik Hart, Malečov 9, 403 27 Malečov,
2. VOBAS s. r. o., P. Holého 2005, 434 01 Most,
3. REPIS s. r. o., Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem,
4. HAGL, spol. s r. o., Na Sklípku 880, 400 07 Ústí nad Labem,
5. DOKOM FINAL s. r. o., Kamenná 2, 407 11 Děčín 32,
6. INSKY spol. s r. o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem,
7. HANTYCH s. r. o., Janská 111, 405 02 Janská,
8. RAVEK s. r. o., Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem,
9. TELKONT s. r. o., U pivovaru 136, 415 01 Teplice,
10. Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s. r. o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná,
11. Studio Jelínek s. r. o., Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem,
12. DAPS, s. r. o., Na Kocandě 580/18, 412 01 Litoměřice,
13. Jan Rytíř, Čajkovského 280/106a, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov,
14. CZ-ANEK`S s. r. o., Na Ressl 3429, 434 03 Most,
15. SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 1. etapa“ a to dodavatele, 
který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle zadavatelem stanoveného 
hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnost Patrik Hart, Malečov 9, 403 
27 Malečov, IČ: 646 92 426 s nabídkovou cenou ve výši 499 560,- Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Londýnská – oprava konstrukce 
chodníku – 1. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s dodavatelem: Patrik Hart, Malečov 9, 403 27 
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Malečov, IČ: 646 92 426. V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, 
odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost 
potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího 
řízení, který se umístil v pořadí na druhém místě případně třetím místě.

          

         

894/36R/20
Veřejná zakázka „Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa“ – výběr 
dodavatele

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Za Válcovnou - 
velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa“ takto:

1. Patrik Hart
2. INSKY spol. s.r.o.
3. HAGL, spol. s.r.o.
4. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
5. DOKOM FINAL s.r.o.
6. Jan Rytíř
7. Stavby Jetmar s.r.o.
8. DAPS, s.r.o.
9. TEVIS spol. s.r.o.
10. REPIS, s.r.o.
11. Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.
12. TELKONT s.r.o.
13. Studio Jelínek s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Za Válcovnou - velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa“ dodavatele, 
který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Patrik Hart, se sídlem Malečov 9, 403 27 
Malečov, IČ: 646 92 426, s nabídkovou cenou ve výši 449 355,- Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Za Válcovnou - velkoplošná oprava 
chodníku – 1. etapa“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Patrik Hart, se sídlem Malečov 9, 403 27 
Malečov, IČ: 646 92 426 a v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, 
odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost 
potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, 
popřípadě dodavateli, který se umístil na třetím místě v pořadí
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895/36R/20
Rozpočtové opatření městské policie

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 803 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 803 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku
803 tis. Kč takto:
- v položce mzdové prostředky 548 tis. Kč
- v položce povinné pojistné 255 tis. Kč

          

         

896/36R/20
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/048/0014833 projektu „Asistenti 
prevence kriminality v Ústí nad Labem 2“

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze 
dne 28. 1. 2020 na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2“ 
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014833

B) schvaluje

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen poskytovatel“) ve 
výši 3 847 500,- Kč za účelem realizace projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad 
Labem 2“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014833

          

         

897/36R/20
Rozhodnutí č. 06911961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci projektu "Kotlíkové půjčky"

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
ze dne 30. 1. 2020 na realizaci projektu „Kotlíkové půjčky“ Smlouva č. 06911961 – 
„Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“, jehož součástí 
jsou dílčí projekty v rámci Cíle 2, a to „Revitalizace aleje Truhlářova“ a „Úspory energií 
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ZŠ a MŠ Jitřní“

B) schvaluje

1. přijetí dotace za strany Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 8 980 000,- Kč za 
účelem realizace projektu „Kotlíkové půjčky“ Smlouva č. 06911961 – „Podpora výměny 
kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“, jehož součástí jsou dílčí projekty v 
rámci Cíle 2, a to „Revitalizace aleje Truhlářova“ a „Úspory energií ZŠ a MŠ Jitřní“

          

         

898/36R/20
Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 7

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. stav přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 
2021-2027

B) souhlasí

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 7 v rozsahu:
a) úpravy finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
b) ponížení alokace z Integrovaného regionálního operačního programu v opatření 3.2.1 
Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost o 6,451 mil. Kč a z opatření 4.2.1 Rozvoj 
sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb 
komunitního typu o 29,637 mil. Kč
c) ponížení hodnoty monitorovacích indikátorů 5 53 01 Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení o hodnotu 24, 5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 
o hodnotu 44 a 5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů o hodnotu 74,
d) zúžení oprávněných žadatelů v opatření 4.2.1 Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj 
nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu pouze na obce

C) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora města

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny Integrované 
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 7 dle bodu B)

T: 24. 2. 2020

          

         

900/36R/20
Odkoupení pozemku p. č. 363/2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. s odkoupením pozemku p. č. 363/2 o výměře 242 m2, ostatní plocha – ostatní 
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komunikace, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, za kupní cenu ve výši 190,- Kč/m2, tj. 
celkem 45.980,- Kč, od pana Tomáše Rožánka, bytem 
***************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem

B) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 27. 4. 2020

          

         

901/36R/20
Záměr pachtu pozemku p. č. 400/4 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. záměr pachtu pozemku p. č. 400/4 o výměře 12 023 m2 v k. ú. Hostovice u Ústí nad 
Labem za účelem zemědělského využití - sečení trávy za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši min. 2.500,- Kč/ha/rok
b) pro zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
c) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

          

         

902/36R/20
Záměr pronájmu 2 částí pozemku p. č. 109/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 109/1 o výměře cca 127 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí 
nad Labem pro vlastníky přilehlého pozemku p. č. 263/2 a části pozemku p. č. 109/1 o 
výměře cca 124 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem pro vlastníky přilehlého pozemku p. 
č. 263/1 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) bezdlužnost nájemců vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
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903/36R/20
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 4200 o výměře cca 370 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 
za účelem oplocení pro ochranu majetku vlastníka přilehlého areálu Průmyslová 1558/2, 
společnosti 2HHolinger, s. r. o., IČ 64049922 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: dočasné oplocení areálu
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
2. uzavření smlouvy o pronájmu dle bodu A) 1. se společností 2HHolinger, s. r. o., IČ 
64049922, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

          

         

904/36R/20
Záměr prodeje pozemku p. č. 783 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemku p. č. 783 o výměře 203 m2 v k. ú. Brná nad Labem

          

         

905/36R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 493/1 v k. ú. Všebořice

Rada města po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 493/1 o výměře cca 21 m2 z celkové výměry 31619 
m2 v k. ú. Všebořice

          

         

906/36R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice

Rada města po projednání
 neschvaluje
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1. záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 80 m2 z celkové výměry 8145 m2 
v k. ú. Všebořice

          

         

907/36R/20
Pronájem části pozemku p. č. 5088 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. pronájem pozemku p. č. 5088 o výměře 95 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 18,- Kč /m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel pronájmu - zahrada
d) náhrada za bezdůvodné obohacení za nájemné zpětně v souladu se zákonnými 
možnostmi ve výši 15,- Kč /m2/rok bez DPH
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

          

         

908/36R/20
Nabytí nemovitostí v k. ú. Neštěmice

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím nemovitostí v k. ú. Neštěmice:
- budova čp. 111 včetně pozemku p. č. 487 o výměře 352 m2
- budova čp. 112 včetně pozemku p. č. 488 o výměře 405 m2
od Stavebního bytového družstva ROZVOJ, Seifertova čp. 465, 403 31 Ústí nad Labem za 
těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 3.900.000,- Kč
b) nemovitosti budou po odkoupení převedeny do svěřeného majetku MO Ústí nad Labem 
– Neštěmice
c) veškeré náklady na rekonstrukci objektů budou hrazeny z rozpočtu městského obvodu 
včetně projektové dokumentace

B) žádá
Yvetu Tomkovou, starostku MO Neštěmice

1. o předložení odhadu nákladů na rekonstrukci objektů a způsob financování rekonstrukce 
městským obvodem

T: 28. 2. 2020

C) ukládá
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Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 31. 12. 2020

          

         

909/36R/20
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.5 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem“
2. uzavření dodatku č.6 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“

          

         

910/36R/20
Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – Dodatek č. 11

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 11 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“

          

         

911/36R/20
Rozpočtové opatření ODM - krizové byty

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu finančního odboru a odboru dopravy a 
majetku ve výši 2 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 2 000,00 tis. Kč – 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 2 000,00 tis. Kč na akci „Krizové byty – stavební úpravy“
2. podání žádosti o úpravu podmínek původní žádosti o dotaci na projekt „Krizové byty“ 
podané v souladu s usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 215/9R/19 ze dne 11.3.2019

B) ukládá
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Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR MmÚ

1. zpracovat žádost o úpravu podmínek dle bodu A) 2.

T: 28. 2. 2020

          

         

912/36R/20
Vodíková plnící stanice

Rada města po projednání
A) schvaluje

v souladu se Stanovami společnosti a s § 102, odst. 2, písm. c) Zákona č. 128/2000Sb., o 
obcích v platném znění, v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem, a.s.

1. přijetí dotace z Operačního programu Doprava na projekt Výstavba vodíkové plnící 
stanice v Ústí nad Labem ve výši 30.784.000 Kč pro Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem, a.s.

2. hrazení veškerých způsobilých výdajů nad rámec výše uvedené dotace a veškerých 
nezpůsobilých výdajů související s výstavbou Vodíkové plnící stanici z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem

B) souhlasí

1. případnou ztrátu z provozu vodíkové čerpací stanice v Ústí nad Labem každoročně 
zahrnovat do výpočtu kompenzace prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby v poměru 
spotřebovaného množství vodíku Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. oproti 
celkovému vydanému množství vodíku ze stojanů Vodíkové plnící stanice, a to minimálně 
po dobu deseti let od zahájení provozu vodíkové čerpací stanice.

          

         

913/36R/20
DPmÚL a.s. – systém odměn z externí činnosti

Rada města po projednání
 schvaluje

v souladu se Stanovami společnosti a s § 102, odst.2, písm.c) Zákona č. 128/2000Sb., o 
obcích v platném znění, v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem, a.s.

1. systém odměn z externí činnosti DPmÚL pro členy představenstva společnosti, dozorčí 
rady a výkonného ředitele společnosti dle důvodové zprávy
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914/36R/20
Veřejné osvětlení – záměr následné správy

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o správě veřejného osvětlení na území statutárního města

B) ukládá
Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., výkonnému řediteli společnosti

a) zahájit přípravu provádění správy veřejného osvětlení na území města Ústí nad Labem 
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

T: 29. 2. 2020

Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM

a) zahájit přípravu provádění správy veřejného osvětlení na území města Ústí nad Labem 
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

T: 29. 2. 2020

          

         

915/36R/20
Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro 
statutární město Ústí nad Labem“

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 
Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2020“ ve výši 145.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „8. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ ve výši 50.000,- Kč
c) Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP) (IČ 005 40 641) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Mezinárodní galavečer profesionáolního boxu“ ve výši 
270.000,- Kč
d) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „51. 
Mezinárodní taneční festival 2020“ ve výši 270.000,- Kč
e) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu spojených s akcí 
„RunTour Ústí nad Labem 2020“ ve výši 212.000,- Kč
f) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 179.000,- Kč
g) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Milada Run 2020“ ve výši 161.000,- Kč
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h) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Cyklozávod Milada 2020“ ve výši 118.000,- Kč
i) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „XXXIII. CZECH OPEN-karate WKF“ ve výši 236.000,- Kč
j) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „52. 
GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 211.000,- Kč
k) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „51. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ ve 
výši 355.000,- Kč
l) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ ve výši 
106.000,- Kč
m) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „UL-LET 2019“ ve výši 195.000,- Kč
n) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„XTERRA MILADATLON 2020 Závody jsou součástí XTERRA CZECH TOUR – ČP 
(český pohár)“ ve výši 107.000,- Kč

B) nesouhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 
Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 120.000,- Kč

          

         

916/36R/20
Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční 
volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z docházky na organizované volnočasové aktivity minimálně 1 x týdně 
v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ :
a) Sdružení V.T.O.M. z.s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 23.000,- Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže 
do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností ve výši 25.000,- Kč
b) Sdružení V.T.O.M. z.s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 23.000,- Kč
c) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 063 62 044) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 26.000,- Kč
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d) Ústečan z.s. (228 33 536) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 
9.000,- Kč
e) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve 
výši 40.000,- Kč

B) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže 
do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností ve výši 79.000,- Kč
b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností ve výši 58.000,- Kč
c) Veronika Kalinová (IČ 051 38 205) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve 
výši 52.000,- Kč
d) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností ve výši 113.000,- Kč.

          

         

917/36R/20
Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“

Rada města po projednání
 souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a s následným uzavřením smlouvy s 
Ivo Jirouškem (IČ 134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“ ve 
výši 200.000,- Kč

          

         

918/36R/20
Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2020

Rada města po projednání
 souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na 
oblast kultury v roce 2020 pro společnost Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ 27309231, v 
celkové výši dotace 1 200 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, 
jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených s činností „Collegium Bohemicum, o. 
p. s. – celoroční provoz“.
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919/36R/20
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2020

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) – sídlo a činnost mimo území statutárního 
města Ústí nad Labem
b) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) – benefiční akce

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto:
a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Projekt Fusion“ ve výši 15.000,- Kč
b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Činnost Bendova komorního orchestru“ ve výši 35.000,- Kč
c) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP v Ústí 
nad Labem, z.s.“ ve výši 15.000,- Kč
d) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ 70225842) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Dobrovolníci v kultuře“ ve výši 20.000,- Kč
e) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Loutkové divadlo v Ústí nad Labem 2020“ ve výši 50.000,- 
Kč
f) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Pravidelné dny otevřených dveří 2020“ ve výši 11.000,- Kč
g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Hudební soubor Komunitního centra pro děti Světluška“ ve výši 20.000,- Kč
h) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad Labem“ ve výši 23.000,- 
Kč
i) Via Europa, z.s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Zajištění celoroční kulturní činnosti“ ve výši 35.000,- Kč
j) Ženský komorní sbor Luscinia, z. s. (IČ 05583896) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru Luscinia, z. s.“ ve výši 
25.000,- Kč

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto:
a) Benda Arts z. s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoční 
koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“ ve výši 45.000,- Kč
b) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Herci jsou 
unaveni“ ve výši 40.000,- Kč
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c) Boháčová Anita (nar. 10.1.1974) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tanec v 
srdci III. ročník“ ve výši 18.000,- Kč
d) Církvická kulturní společnost, z. s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Jazzový večer Jany Koubkové – Noc Kostelů 5. června 2020“ ve výši 
20.000,- Kč
e) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Polívkový sady 2020“ ve výši 25.000,- Kč
f) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „3. CD dětského sboru Chorea pueri ustensis“ ve výši 15.000,- Kč
g) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního 
sboru PF UJEP v Ústí nad Labem“ ve výši 30.000,- Kč
h) InGarden z. s. (IČ 22857940) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Navazující 
humoristická výstava Pavla Kantorka – Kočky a jiná zvířena“ ve výši 15.000,- Kč
i) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Mikulášská nadílka pro děti ze ZŠ Předlice“ ve výši 9.000,- Kč
j) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Advent s 
Ústeckými trubači“ ve výši 20.000,- Kč
k) LES DIVOKÝCH SVINÍ z. s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Lesní slavnost 2020“ ve výši 20.000,- Kč
l) Mgr. Nosek Martin (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „25 let 
kapely Houba“ ve výši 20.000,- Kč
m) Mgr. Nosek Martin (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Klubová scéna na Ústecku 1995-2010 – kniha (pracovní název)“ ve výši 15.000,- Kč
n) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Rotahufest XIII.“ ve výši 15.000,- Kč
o) Ing. Opatrný Karel (nar. 21.10.1977) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „18. 
Prvomájový festiválek“ ve výši 19.000,- Kč
p) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „10. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 50.000,- Kč
q) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Svatomartinské víno 2020“ ve výši 50.000,- Kč
r) Pionýr, z. s. – Ústecká krajská organizace Pionýra (IČ 70693862) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Pionýrský Sedmikvítek“ ve výši 12.000,- Kč
s) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny pro všechny“ ve výši 10.000,- Kč
t) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Kreativní sobota“ ve výši 5.000,- Kč
u) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 17.500,- Kč
v) Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem (IČ 44226349) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava betlémů“ ve výši 30.000,- Kč
w) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s. (IČ 22832734) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Lady Karneval“ ve výši 20.000,- Kč
x) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s. (IČ 22832734) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Mladí duchem – Brouci, my a big beat“ ve výši 20.000,- Kč
y) Tajchner Tomáš (nar. 12.5.1979) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Vydání knihy poezie – Zápisky MM“ ve výši 18.000,- Kč
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z) Tamaryšek, spolek (IČ 4976916) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Zažít 
město jinak v Alešově ul. 2020“ ve výši 17.000,- Kč
aa) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů 2020“ ve výši 30.000,- Kč
bb) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„VIII. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2020“ ve výši 40.000,- Kč
cc) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradice 
našich svátků – Velikonoce“ ve výši 10.000,- Kč
dd) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „IZS 
očima dětí“ ve výši 7.000,- Kč
ee) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Společně do světa“ ve výši 11.500,- Kč
ff) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční koncert“ ve výši 13.000,- Kč
gg) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Velikonoční koncert“ ve výši 15.000,- Kč
hh) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně“ ve výši 10.000,- Kč

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 
charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „26. mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 
2020“ ve výši 20.000,- Kč
b) Výtvarná skupina „SPOLU“ spolek (IČ 44553498) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Sochařské sympozium a malířský plenér „Zubrnice 2020“ ve výši 
10.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) VLTAVA LABE MEDIA a. s. (IČ 1440578) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Sportovec regionu 2019 okresu Ústí nad Labem“ ve výši 50.000,- Kč

C) souhlasí

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace 
zřízena zákonem
b) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) – benefiční akce
c) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízena zákonem
d) Hospic sv. Štěpána, z. s. (IČ 65081374) – benefiční akce
e) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) – benefiční akce

2. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. III odstavec B) kategorie druhá 
– Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů:
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a) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) – požadovaná výše dotace uvedená v žádosti o 
poskytnutí dotace je vyšší než maximální výše požadované a poskytnuté dotace uvedené v 
programu

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto:
a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 70.000,- Kč
b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.“ ve výši 
70.000,- Kč
c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Divadelní rozmanitost“ ve výši 90.000,- Kč
d) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „SVIŇSKÝ NÁ,LES 2020“ ve výši 35.000,- Kč
e) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční program Café Max 2020“ ve výši 50.000,- Kč
f) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 150.000,- Kč
g) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 60.000,- Kč
h) Štaffa Jan, Ing. (IČ 74600401) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Pravidelné workshopy karibských tanců + salsa tančírna“ ve výši 24.000,- Kč
i) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Celoroční činnost TA Scenic“ ve výši 60.000,- Kč
j) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad Labem – celoroční program 
2020“ ve výši 30.000,- Kč
k) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 150.000,- Kč
l) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „U nás 
na vsi“ ve výši 45.000,- Kč
m) Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční koncertní turné ústecké kapely Hillside“ ve výši 38.000,- Kč

4. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto:
a) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Festival 
Cesta k nám – 16. ročník“ ve výši 90.000,- Kč
b) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Koncert 
Ondřeje G. Brzobohatého s kapelou“ ve výši 60.000,- Kč
c) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „11. ročník Divadelní benefice 
ochotnických divadel Ústí nad Labem“ ve výši 25.000,- Kč
d) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„CULTURE UP 2020“ ve výši 60.000,- Kč
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e) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „BIG 
Culture 2020“ ve výši 22.000,- Kč
f) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Střekovské hudební léto“ ve výši 70.000,- Kč
g) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Den 
otevřených dveří ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč
h) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč
i) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Jeden svět 2020 v Ústí nad Labem“ ve výši 70.000,- Kč
j) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Kroužkofest 2020“ ve výši 30.000,- Kč
k) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Andělé pomáhají“ ve výši 50.000,- Kč
l) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vína 
v Sadech“ ve výši 40.000,- Kč
m) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Promítání v Sadech“ ve výši 35.000,- Kč
n) European Press Holding a. s. (IČ 28409329) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Barevný region“ ve výši 30.000,- Kč
o) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „KULT 
dětem“ ve výši 66.000,- Kč
p) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mácháč – 
Club tour 2020“ ve výši 90.000,- Kč
q) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Střekovská Forbína“ ve výši 60.000,- Kč
r) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Café 
Max na ulici 2020“ ve výši 30.000,- Kč
s) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Pohádka pro děti – Malá víla“ ve výši 25.000,- Kč
t) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Hudební setkání 9“ ve výši 160.000,- Kč
u) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Vydání nové živé desky skupiny Houpací Koně“ ve výši 30.000,- Kč
v) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecké 
slavnosti 2020“ ve výši 95.000,- Kč
w) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. a okolí“ ve výši 
68.000,- Kč
x) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Ústecký Beerfest 2020“ ve výši 71.000,- Kč
y) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „Letní koncert 
skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra – 30 let The Boom“ ve výši 
45.000,- Kč
z) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů projektu „Publikace k 30 
letům existence skupiny The Boom“ ve výši 30.000,- Kč
aa) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „30. Vánoční 
koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra – 30 let The Boom“ ve 
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výši 80.000,- Kč
bb) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461) na částečnou úhradu nákladů 
akce „sK-ULpTURA – kulturní projekt spolku LAVY – 3. ročník“ ve výši 30.000,- Kč
cc) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Festival Sudety 2020 – 12. ročník“ ve výši 45.000,- Kč
dd) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Underground a disent na Ústecku – nečekaně náhlá exploze svobody“ ve výši 20.000,- Kč
ee) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů akce „Ústí live!“ ve výši 
50.000,- Kč
ff) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů akce „Čajů fest 2020“ ve 
výši 70.000,- Kč
gg) Ing. Vejlupek Josef (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů akce „Padesátpět let 
skupiny Bonifanti aneb Padesátpět let ústeckého bigbeatu“ ve výši 60.000,- Kč
hh) Veselá Brná z.s. (IČ 4411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „V. 
celostátní setkání přátel hrdinů románů Karla Maye – Indiánský den“ ve výši 30.000,- Kč
ii) Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z. s. (IČ 4448154) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Oslava Lunárního roku pro vietnamskou komunitu v Ústí nad Labem“ ve 
výši 20.000,- Kč

5. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 
charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Festivalový zájezd do Bratislavy“ ve výši 50.000,- Kč
b) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Reprezentace na mezinárodní taneční soutěži „Na Špičkách“ Brno“ ve výši 20.000,- 
Kč
c) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2020“ ve výši 80.000,- Kč

6. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ a následné 
uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „10. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve výši 120.000,- Kč
b) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Promenádní koncerty“ ve výši 170.000,- Kč
c) Malá Paříž z. s. (IČ 1335081) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Malý 
Hamburk“ ve výši 100.000,- Kč
d) nutprodukce, s.r.o. (IČ 28959191) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Cena 
Pavla Kouteckého – ELBE DOCK 2020“ ve výši 150.000,- Kč
e) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Hudební festival Fírfest 2020“ ve výši 120.000,- Kč
f) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) na částečnou úhradu nákladů akce „Útulek fest 2020 – 
devatenáctý ročník benefičního festivalu“ ve výši 120.000,- Kč
g) VERITAS CONSULTING s. r. o. (IČ 27332250) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Ústecké devadesátky 2020“ ve výši 100.000,- Kč

D) nesouhlasí
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1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům:
a) Kroužky Ústí, z.s. (IČ 08673284) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost spolku Kroužky Ústí“ ve výši 72.380,- Kč
b) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně“ ve výši 150.000,- Kč
c) OBRAZ DOBY, z.s. (IČ 02152941) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Deska 2020“ ve výši 62.400,- Kč
d) Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z. s. (IČ 04448154) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční činnost pro ústeckou vietnamskou komunitu“ ve výši 
114.000,- Kč

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) Hospic sv. Štěpána, z. s. (IČ 65081374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Benefiční večer na podporu Hospice sv. Štěpána“ ve výši 88.000,- Kč
b) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Bermudský trojúhelník“ ve výši 100.000,- Kč
c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní 
pouť“ ve výši 100.000,- Kč
d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Společenský večer u příležitosti oslavy 20. výročí vzniku Oblastní charity Ústí nad 
Labem“ ve výši 60.000,- Kč
e) Spolek Martina Zacha (IČ 1736183) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Miss středních škol Opravdová krása – MISS OK 2020“ ve výši 100.000,- Kč
f) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 6362044) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Taneční koncert TA Scenic“ ve výši 100.000,- Kč
g) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhadu nákladů 
spojených s projektem „Historické turistické stezky – 1. Informační katalog“ ve výši 
64.000,- Kč
h) Vinný Košt s. r. o. (IČ 7788410) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vinný 
košt v Ústí nad Labem (1. ročník)“ ve výši 63.000,- Kč
i) Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Hard for 
Culture 3“ ve výši 100.000,- Kč

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 
charakteru“ takto:
a) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Účast 
The Boom Beatles Revival Band and Orchestra na International Beatleweek v Liverpoolu“ 
ve výši 140.000,- Kč

          

         

920/36R/20
Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 
2020

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 19 z 25



Rada města po projednání
 souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na 
oblast kultury v roce 2020 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 
44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora aktivit UJEP 
významných pro město Ústí nad Labem v roce 2020“ takto:

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč
b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020 ve výši 49 tis. Kč
c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2020 ve výši 49 tis. Kč

          

         

921/36R/20
Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace v roce 2020

Rada města po projednání
 souhlasí

1. se zvýšením poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2020 odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na víceleté granty – celoroční činnost 
kulturních institucí pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, IČ 00083186, o částku 600 tis. Kč na celkovou výši dotace 1 200 tis. Kč a s 
následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná 
úhrada nákladů na činnost „Příspěvek na celoroční plnění městské funkce knihovny pro 
obyvatele statutárního města Ústí nad Labem v roce 2020“

          

         

922/36R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti
nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:

a) SK Hostovice z. s., IČ: 442 26 829 na „Výměna ochranné sítě, oprava soklu objektu, 
stavební opravy uvnitř objektu, opravy vnitřního vybavení, zpevnění přístupové 
komunikace“ ve výši 50.000,- Kč

B) souhlasí
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1.s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti nad rámec a 
následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto:
a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681 na akci „All Star Game Kooperativa NBL“ ve výši 
120.000,- Kč

          

         

923/36R/20
Využití finančních prostředků na Městské akce v roce 2020

Rada města po projednání
 souhlasí

1. s využitím finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb z 
oblasti Ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně na realizaci a úhradu nákladů 
spojených s městskými akcemi v roce 2020 pořádanými statutárním městem Ústí nad 
Labem.

          

         

924/36R/20
Rozpočtové opatření OKSS a ODM

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a odboru dopravy a 
majetku ve výši 229,22 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 229,22 
tis. Kč v položce Čištění
chodníků a vozovek

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb ve výši 229,22 tis. Kč v položce
Oblast ostatní činnosti

          

         

925/36R/20
Jmenování manažera koordinační skupiny

Rada města po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 21 z 25



 jmenuje

1. Mgr. Jana Bartoníčka 
nar.*********************************************************** s účinností od 
1. 3. 2020
a) manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o seniory“

          

         

929/36R/20
Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ ÚL, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace

B) ukládá
Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 24. 2. 2020

          

         

930/36R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - úspora finančních prostředků v roce 2019

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 2 700 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 2 700 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické 
ve výši 2 700 tis. Kč v položce Oprava a údržba

          

         

928/36R/20
Jmenování ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
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1. doporučení výběrové komise ze dne 29. 1. 2020 na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace

B) jmenuje

1. PhDr. Mgr. Jiřího Vronského
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace s účinností od 1. 4. 2020

C) stanovuje

1. PhDr. Mgr. Jiřímu Vronskému, řediteli Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 4. 2020 (platový výměr č. 3/2020)

          

         

931/36R/20
Rozpočtová opatření KP

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 10,28 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 10,28 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 10,28 tis. 
Kč v položce provozní výdaje

2. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 500 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 500 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 500 tis. Kč 
v položce provozní výdaje

          

         

932/36R/20
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora subjektu Ústecká krajská organizace ČUS, se sídlem Vaníčkova 11, 
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400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70926450, zastoupenému panem předsedou Mgr. Zdeňkem 
Kubcem, na vyhlašování ankety nejúspěšnější sportovec měsíce Ústeckého kraje

          

         

926/36R/20
Vzory smluv Odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Rada města po projednání
 schvaluje

1. znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb v 
roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti 
podpory rodiny v roce 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2020 dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení

4. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na podporu tradičních, 
kolektivních a individuálních sportů dle příloh č. 4-6 tohoto usnesení

          

         

927/36R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 – Tradiční kolektivní a individuální 
sporty

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty“ a následné 
uzavření smlouvy s tímto subjektem:

kategorie a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a 
druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií:

a) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 5.000 tis. Kč

B) ukládá
Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

T: 24. 2. 2020
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899/36R/20
Ústí nad Labem - Vaňov - Opěrná zeď - oprava kotev 

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o výzvě č. 143 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – průběžná 
výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí a podmínky Operačního programu 
Životní prostředí

B) doporučuje

1. ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Ústí nad Labem-Vaňov-Opěrná 
zeď-oprava kotev" dle bodu B) 1.

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

a) předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města schválení podání žádosti o dotaci, dle 
bodu B) 1.

T: 24. 2. 2020

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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