
U s n e s e n í

z 39. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 16. 3. 2020

Usnesení č. 967/39R/20 - 992/39R/20

          

         

967/39R/20
Rozpočtová opatření - zapojení zasmluvněných finančních prostředků z r. 2019 do r. 
2020

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 2 000,00 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 2 000,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 2 000,00 
tis. Kč v položce Městský informační systém
2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 673,95 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 673,95 tis Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 494,74 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 179,21 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné

          

         

968/39R/20
Rozpočtová opatření - zapojení uspořených finančních prostředků z r. 2019 do r. 2020

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 900,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
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nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 900,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 4 900,00 
tis. Kč v položce Mzdové prostředky
2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 700,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 700,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 700,00 
tis. Kč v položce Povinné pojistné
3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 210,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v r. 2019 nižším 
čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 210,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 210,00 
tis. Kč v položce Městský informační systém
4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 800,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 800,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 800,00 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje

          

         

969/39R/20
Vyhlášení veřejné zakázky - Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 14 000 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

B) pověřuje

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, včetně případného vylučování 
dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Eva Šartnerová – vedoucí OIÚP
b) Lenka Klevarová –vedoucí odd. přípravy a realizace investic
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, pověřená řízením PO
d) Ing. Aneta Tínková – referent odd. veřejných zakázek, PO
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e) Bc. Kateřina Lysáková – referent odd. veřejných zakázek, PO

2. náhradníci:
a) Mgr. Vít Zíka – referent odd. přípravy a realizace investic
b) Bc. Jana Ušáková – referent odd. přípravy a realizace investic
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch – referent odd. veřejných zakázek, PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

          

         

970/39R/20
Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP a ukončení projektu Řízení ITI ÚChA II.

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. ukončení projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
701,38 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na 
úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace II.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 701,38 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 507,07 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 171,39 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, o částku 
22,92 tis. Kč v položce Oddělení řízení ITI

          

         

971/39R/20
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o komplexním zajištění agend nucených odtahů

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o komplexním zajištění agendy nucených odtahů
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972/39R/20
Habrovice - rekonstrukce panelové cesty - smlouvy o právu provést stavbu

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Habrovice - rekonstrukce panelové cesty" na 
části p.p.č 271/5 k.ú. Habrovice
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Habrovice - rekonstrukce panelové cesty" na 
části p.p.č. 263 k.ú. Habrovice

          

         

973/39R/20
Revokace usnesení RM 867/35R/20 a vydání stanoviska k uložení plynovodu a k 
rekonstrukci výměníkové stanice - THMÚ

Rada města po projednání
A) revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 867/35R/20 ze dne 28.1.2020 v úplném znění

B) schvaluje

1. vydání souhlasného stanoviska společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem 
s.r.o., IČ: 49101684 k rekonstrukci VS Karla IV. 1024/19 a přípojky tepla, uložení přípojky 
plynu a umístění komína na fasádě PK v rámci akce „Ústí nad Labem – Střekov, plynové 
kotelny – Lokalita PK Tolstého“ za podmínek:

a) práce v areálu a bezprostředním okolí Základní školy Karla IV. budou prováděny pouze 
v období letních prázdnin, o čemž bude vedení školy informováno nejméně 14 dní před 
zahájením prací

b) před uložením přípojky plynu do pozemků statutárního města bude uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

          

         

974/39R/20
Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků – nemovitosti v k. ú. Neštěmice

Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků s Mgr. Šárkou Anežkovou 
Harantovou, advokátkou, IČ 71446745, týkající se úschovy finančních prostředků ve výši 
3.900.000,- Kč na úhradu kupní ceny za nemovitosti v k. ú. Neštěmice:
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- budova čp. 111 včetně pozemku p. č. 487 o výměře 352 m2
- budova čp. 112 včetně pozemku p. č. 488 o výměře 405 m2,
ve vlastnictví Stavebního bytového družstva ROZVOJ, Seifertova 465, 403 31 Ústí nad 
Labem

          

         

975/39R/20
Majetková komise Rady města Ústí nad Labem

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. rezignaci Evy Novákové na funkci člena Majetkové komise Rady města Ústí nad Labem 
ke dni 29.2.2020

B) děkuje

1. Evě Novákové za činnost odvedenou v Majetkové komisi Rady města Ústí nad Labem

C) jmenuje

1. Ing. Slavomíra Chrousta, nar. ***********
a) členem Majetkové komise Rady města Ústí nad Labem
 

          

         

976/39R/20
Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti volnočasových aktivit „Akce volnočasového 
kalendáře“

Rada města po projednání
 schvaluje

1. udělení výjimky z místa pořádání/konání akce v oblasti volnočasových aktivit „Akce 
volnočasového kalendáře“:
a) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve 
výši 9.250,- Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi (IČ 183 82 410) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický pochod „PORTA BOHEMICA““ ve 
výši 13.950,- Kč
b) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve výši 13.390,- 
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Kč
c) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „POHÁR OSVOBOZENÍ TART“ ve výši 
13.390,- Kč
d) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve výši 13.390,- 
Kč
e) Martin Jinek (IČ 746 24 369) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Keltský 
Telegraf – Výšlap na Erbenku 2020“ ve výši 5.090,- Kč
f) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Aprílový blouďák 2020“ ve výši 6.530,- Kč
g) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě 2020“ ve výši 20.630,- Kč
h) KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem (IČ 038 91 666) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „DÁLKOVÝ POCHOD – USTECKÁ JARNÍ 50“ ve výši 5.720,- Kč
i) KČT, odbor LOKO Teplice (IČ 751 12 621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Loučení 2020“ ve výši 22.750,- Kč
j) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve 
výši 9.250,- Kč
k) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „HEJBNI KOSTROU“ ve výši 6.750,- Kč
l) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „ZACHRAŇTE ÚSTÍ“ ve výši 9.630,- Kč
m) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 12.330,- Kč
n) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „VEČERNÍČKOVA ZAHRADA“ ve výši 7.980,- Kč
o) SPOLEČNĚ, z.s. (IČ 080 44 112) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Upálíme čarodějnice Společně – 2020“ ve výši 12.570,- Kč
p) Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Vojnovičova, z.s. (IČ 228 79 421) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Červánek“ ve výši 17.750,- Kč
q) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnu úhradu nákladů spojených s „Projekt 
„Uvaž pásek, neber drogy!““ ve výši 19.500,- Kč
r) Universitní sportovní klub Slávie, z. s. (IČ 445 52 319) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky Vocáskové – 55. 
ročník turistického pochodu“ ve výši 25.500,- Kč
s) Ústečan z.s. (IČ 228 33 536) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dětský 
hravý den – vítání prázdnin“ ve výši 8.090,- Kč
t) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Umíme 
využít volný čas“ ve výši 8.160,- Kč
u) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Závody kočárků 2020“ ve výši 23.250,- Kč
v) Za Sebuzín krásnější, z.s. (IČ 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Dětský den“ ve výši 24.250,- Kč.
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977/39R/20
Prominutí zápůjčky - Collegium Bohemicum, o. p. s., Rozpočtové opatření OKSS a 
FO

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. s prominutím dluhu spočívajícím v nesplacené jistině zápůjčky ve výši 1 075 290,- Kč 
poskytnuté společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ: 27309231, z titulu smlouvy o 
zápůjčce peněz č. SML1018170 ze dne 21. 12. 2015

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením odboru kultury, sportu a sociálních služeb a finančního odboru 
ve výši 1 075,29 tis. Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř.2 o částku 1 075,29 tis. Kč v položce Splátky 
půjčených prostředků (Collegium Bohemicum, o. p. s.)
b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 1 
075,29 tis. Kč

C) ukládá
Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

T: 27. 4. 2020

          

         

978/39R/20
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2020 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2020 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem“ včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace v 
předloženém znění
2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 
2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

          

         

979/39R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města po projednání
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A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 
organizace, IČ 44555474, ve výši 3 245,- Kč

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

          

         

980/39R/20
Personální řešení v příspěvkových organizací za oblast školství

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitele/ředitelky
a) Mgr. Marka Plcha, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace
b) Mgr. Bc. Martina Košnara, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace
c) Mgr. Květoslava Kolaříka, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
příspěvková organizace
d) Bc. Ivany Votroubkové, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace
e) Mgr. Aleny Varmužové, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace
f) Mgr. Květoslavy Lenkové, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace
g) Bc. Ivany Švajkové, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace

B) rozhoduje

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky školy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení 

          

         

981/39R/20
Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím v roce 2019

Rada města po projednání
 bere na vědomí
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1. přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím ve správě OMOŠ za 
rok 2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

          

         

982/39R/20
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 91 464,84 tis. 
Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši
91 464,84 tis. Kč, v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací
příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti v celkové výši
91 464,84 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2020 – 1. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 12 056,70 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 6 386,82 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 19 135,86 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 17 108,64 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 15 047,28 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 7 957,80 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 4 602,00 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 9 169,74 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 455 tis. Kč
- zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 455 tis. Kč, v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem, v rámci Operačního programu potravinové
a materiální pomoci, Základní škole a Základní umělecké škola Ústí nad Labem, Husova 
349/19, příspěvkové organizaci, ve výši 455 tis. Kč,
na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 
školách“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 2 059,44 tis. Kč - 
zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 2 059,44 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 2 059,44 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – 1. splátka

          

         

983/39R/20
Jmenování ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. doporučení výběrové komise ze dne 2. 3. 2020 na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace 

B) jmenuje

1. Ing. Martina Strakoše
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 
organizace s účinností od 1. 4. 2020

C) stanovuje

1. Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 4. 2020 (platový výměr č. 5/2020)

          

         

987/39R/20
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 
Labem na rok 2020

Rada města po projednání
 schvaluje

1. "Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 
Labem" v předloženém znění
2. Výzvu k podávání žádostí na poskytnutí finančního příspěvku pro oblast OCHRANY 
OBYVATELSTVA A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního 
města Ústí nad Labem v roce 2020
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988/39R/20
Rozpočtové opatření KP a KT 

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 326,20 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto:
a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 326,20 tis. Kč 
v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 326,20 
tis. Kč takto:
- 243,80 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - 82, 40 tis. Kč v položce povinné pojistné

          

         

989/39R/20
Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. s navrženými kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem dle 
přílohy usnesení č. 1

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

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

T: 27. 4. 2020

          

         

990/39R/20
Režim vyrovnání přeplatků a nedoplatků u zahraničních platebních transakcí

Rada města po projednání
 souhlasí

1. že neúplná platba, která je na účet města připsána na základě výzvy provozovateli 
vozidla dle § 125h silničního zákona z účtu vedeného v cizí měně, u níž rozdíl mezi výší 
určené částky a výší částky na účet města připsané, je do 150,-Kč Kč včetně, je považována 
za platbu uhrazenou řádně, tj. platba nebudou vrácena provozovateli vozidla

2. že přeplatek z platby, která je na účet města připsaná na základě výzvy provozovateli 
vozidla dle § 125h silničního zákona z účtu vedeného v cizí měně, bude vrácen 
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provozovateli vozidla pouze na základě jeho žádosti a to pouze za předpokladu, že výše 
přeplatku bude min. 150,-Kč včetně

3. že jiná platba, kromě platby hrazené na základě výzvy provozovateli vozidla dle § 125h 
silničního zákona z účtu vedeného v cizí měně je považována za platbu uhrazenou řádně, tj. 
ve správné výši, pokud je rozdíl mezi částkou předepsanou k úhradě a částkou na účet 
města připsanou nižší o max. 150,-Kč

          

         

984/39R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ a FO - Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací
a školství a finančního odboru výši 500 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků
ve výši 500 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 500 tis. Kč v položce Oprava a údržba

          

         

985/39R/20
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku - ZŠ E. 
Krásnohorské

Rada města po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové 
organizace, IČ 44555491, do veřejného grantového řízení Podpora regionů 2020 
vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 2672151, na financování 
projektu „Barevný svět mezi generacemi“ ve výši 120 000,- Kč
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace

          

         

986/39R/20
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku - ZŠ Školní 
náměstí
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Rada města po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 
organizace, IČ 44553412 do veřejného grantového řízení Podpora regionů 2020, 
vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 2672151, na financování 
projektu „Předlice sobě 15“ ve výši 330 418,- Kč
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace

          

         

991/39R/20
Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou šlužbu Neštěmická 795/37, K. Březno

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. odstoupení od smlouvy o dílo č. SML 1023456 uzavřené s Martinem Bukovským (IČO: 
07150831) dne 20.12.2019, jejíž předmětem je provedení stavebních úprav objektu pro 
pečovatelskou službu na adrese Neštěmická 795/37, K. Březno

B) ukládá
Ing. Evě Šartnerové, vedoucí Odboru investic a územního plánování

a) vyzvat zhotovitele smlouvy o dílo č. SML 1023456 k zaplacení smluvní pokuty ve výši 
30 000,00 Kč
b) vyzvat zhotovitele smlouvy o dílo č. SML 1023456 k zaplacení náhrady škody ve výši 
21 417,00 Kč

T: 31. 12. 2020

          

         

992/39R/20
Podnět na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. předložit materiál k návrhu na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem z 
vlastního podnětu zkráceným způsobem, a to ve věci doplnění textové části Územního 
plánu Ústí nad Labem v části „nezbytná dopravní a technická infrastruktura“ na „nezbytná 
dopravní a technická infrastruktura a dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu 
daného území“ a to u následujících ploch – ZV-P, ZV-LP, ZV-L a současně přesunout z 
kategorie podmíněně přípustné do kategorie přípustné

B) ukládá
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Ing. Evě Šartnerové, vedoucí OIÚP

1. připravit materiál k návrhu na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem 
Zastupitelstvu města v souladu s § 46 stavebního zákona

T: 27. 4. 2020

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Příloha č. 1 

 

Seznam přísedících Okresního soudu v Ústí nad Labem   

pro období 2020 – 2024 
 

 

 

 

1. Francová Šárka, Bc.   

2. Horová Marcela    

3. Valinská Dana, Mgr.    

 

 

Příloha č. 1.pdf k usnesení č. 989/39R/20


