
U s n e s e n í

z 40. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 30. 3. 2020

Usnesení č. 993/40R/20 - 1017/40R/20

          

         

993/40R/20
Zmocnění pro MO Střekov

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov podat žádost o 
individuální dotaci z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu "Revitalizace hřiště 
Truhlářova" ve výši 500.000,- Kč

2. informaci o financování projektu uvedeného v bodě 1).

B) neschvaluje

1. udělení zmocnění Petru Vinšovi, starostovy MO Ústí nad Labem - Střekov k podání 
žádosti o individuální dotaci z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu "Revitalizace 
hřiště Truhlářova" ve výši 500.000,- Kč

          

         

994/40R/20
Žádost MO Střekov o navýšení neinvestiční dotace 

Rada města po projednání
 neschvaluje

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Střekov ve výši 4 000 tis. Kč dle žádosti MO ze 
dne 10.3.2020 a to i s ohledem na zhoršující se ekonomickou situaci ČR v souvislosti s 
koronavirem a tím i očekávaným dopadem do daňových příjmů 

          

         

995/40R/20
Pozastavení realizace akcí finančně krytých schváleným nebo upraveným rozpočtem
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Rada města po projednání
A) schvaluje

1. že až do odvolání se nebudou, s ohledem na nastalou situaci a vývoj ekonomiky v ČR v 
souvislosti se šířením koronaviru, realizovat veřejné zakázky, s výjimkou zakázek:
a) které již probíhají
b) nových zakázek na řešení havarijních stavů, kdy věc nesnese odkladu
c) jejichž financování je realizováno prostřednictvím dotačních titulů

B) ukládá
Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO

a) připravit ekonomickou rozvahu týkající se dopadů vládního opatření a zpracovat návrh 
na úpravu rozpočtu 2020

T: 30. 4. 2020

          

         

996/40R/20
Dotační program „Kotlíkové půjčky“ – schválení žádostí o půjčku - občané

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o podaných žádostech občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Kotlíkové půjčky

B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci dotačního programu „Podpora 
výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem“ pro občany, kteří podali žádost o NFV – 
Kotlíkovou půjčku a splňují všechny podmínky pro poskytnutí NVF dle předloženého 
seznamu žadatelů o NFV „Kotlíkovou půjčku“ k 20. 3. 2020

C) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

1. předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města ke schválení poskytnutí návratné 
finanční výpomoci občanům dle bodu B) 1.

T: 27. 4. 2020

          

         

1000/40R/20
Projekt "Čelakovského - smíšený dům" - investiční záměr, dotace s úvěrem

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
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1. podmínky pro poskytování účelových finančních prostředků z dotačního programu 
„Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle 
NV č.112/2019 Sb.“ (výzva č.1/112/2019, dotace) a „Výstavba pro obce – na pořízení 
dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů dle NV č.112/2019 Sb.“ (výzva 
č.2/112/2019, úvěr)

2. předložený Investiční záměr na pořízení smíšeného domu s 16 sociálními byty a 17 
dostupnými byty

B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit Investiční záměr dle bodu A) 2. tohoto usnesení
b) schválit podání žádost o dotaci a žádost o úvěr dle bodu A) 1. tohoto usnesení

C) ukládá
Mgr. Tomáši Vlachovi, 2. náměstkovi primátora

a) předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města podmínky pro poskytování finanční 
prostředků dle bodu A) 1. tohoto usnesení a Investiční záměr dle bodu A) 2. tohoto usnesení 
ke schválení

T: 27. 4. 2020

          

         

997/40R/20
Rozpočtové opatření OSR a MP

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Městské policie v celkové výši 1 
881,01 tis. Kč na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti prevence 
kriminality v Ústí nad Labem“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 881,01 tis. Kč v položce účelové 
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Městské policie v celkové výši 1 881,01 
tis. Kč v položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem

          

         

998/40R/20
Rozpočtové opatření OSR a KT

Rada města po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru strategického rozvoje a kanceláře 
tajemníka v celkové výši 322,47 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu nákladů 
v rámci realizovaného projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad 
Labem na období 2021-2030“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení 
koncepcí o částku 322,47 tis. Kč v položce ostatní výdaje oddělení koncepcí
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 322,47 tis. 
Kč na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce Mzdové prostředky 240,65 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 81,82 tis. Kč

          

         

1001/40R/20
Rozpočtové opatření ODM - závlahový systém - vinice Větruše

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 49,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 49,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 49,00 tis. Kč na akci „Závlahový systém – vinice Větruše“

          

         

1002/40R/20
Rozpočtové opatření ODM - Projektová dokumentace - majetek

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 36,30 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 36,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01, o 
částku 36,30 tis. Kč na akci „Projektová dokumentace – majetek“

          

         

1003/40R/20
Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy místních komunikací
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Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši 525,14 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 525,14 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 525,14 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

          

         

1006/40R/20
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových dotací a finančních příspěvků pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
9 891,02 tis. Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
MMR na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Modernizace učeben fyziky a 
chemie – IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 889,37 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9 001,65 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8, příspěvkovou organizaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu ve výši 889,37 tis. Kč
na realizaci projektu „Modernizace učeben fyziky a chemie“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8, příspěvkové 
organizaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9 001,65 tis. Kč na 
realizaci projektu „Modernizace učeben fyziky a chemie“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
12,73 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu
MMR na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Lutra Lutra“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12,73 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace
pro Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši
12,73 tis. Kč na realizaci projektu “Lutra Lutra“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
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2 862,48 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem 
na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“
(č. smlouvy 19/SML3832/PAS/SPRP ze dne 27. 11. 2019) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 763,85 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 98,63 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem z Projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 
B“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369, v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 763,85 tis. Kč
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 – poskytnutí investičního 
příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem z Projektu „Implementace Krajského akčního 
plánu 1 Ústeckého kraje B“ reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 98,63 tis. Kč

          

         

1007/40R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Jeslím města Ústí nad 
Labem, p. o.

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
640 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 640 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Jeslím města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci ve výši 640 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů včetně 
souvisejících zákonných odvodů

          

         

1008/40R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Zoologické zahradě 
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Ústí nad Labem, p. o.

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
2 760 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 2 760 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 760 tis. Kč
na pokrytí mzdových nákladů včetně souvisejících zákonných odvodů

          

         

1009/40R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 118,87 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté 
pojistné náhrady) o částku 118,87 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 118,87 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace 23,73 
tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 10,08 tis. Kč
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace 3,25 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 46,08 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 35,73 tis. Kč

          

         

1010/40R/20
ZŠ Neštěmická, p. o. – žádost o navýšení rozpočtu 
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Rada města po projednání
 neschvaluje

1. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad 
Labem, Neštěmická 787/38 v požadované výši 66 tis. Kč na pořízení vybavení (33 párů 
bruslí na led - univerzální velikosti) pro rozšíření dovedností žáků druhého stupně ZŠ v 
rámci tělesné výchovy

          

         

1011/40R/20
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci pilotního programu „Podpora pedagogických 
pracovníků ve vyloučených lokalitách“ takto:
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy, Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace, (rozhodnutí č. O/1/2020)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace, (rozhodnutí č. O/2/2020)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace, (rozhodnutí č. O/3/2020)
2. odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu dle ustanovení § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, takto:
a) Evě Svobodové, DiS., zástupkyni ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace (rozhodnutí č. O/4/2020)
b) Ing. Miroslavu Urbanovi, zástupci ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 
organizace (rozhodnutí č. O/5/2020)

B) stanovuje

1. plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 4. 2020 takto:
a) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, (platový 
výměr č. 6/2020)
b) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 7/2020)
c) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 8/2020)
d) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 9/2020)
e) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 10/2020)
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1012/40R/20
Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV č. 30_20_010 v rámci OP 
Potravinové a materiální pomoci

Rada města po projednání
A) souhlasí

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy MPSV
č. 30_20_010 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, projekt ÚK – 
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi
2. s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy MPSV č. 30_20_010 Operačního programu 
Potravinové a materiální pomoci mezi příslušnou základní školou nebo mateřskou školou 
Statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, v rámci projektu ÚK – Potravinová 
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám Statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
b) k vydávání souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství
mezi příslušnou základní školou nebo mateřskou školou Statutárního města Ústí nad Labem 
a Ústeckým krajem uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení

          

         

1013/40R/20
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku - ZOO

Rada města po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 00081582 do veřejného grantového řízení 
Podpora regionů 2020 vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 
2672151, s výší příspěvku 39 480,- Kč na pořízení sítě na voliéru pro supy
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Drážďanská 23, 400 07 Ústí 
nad Labem

          

         

1004/40R/20
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009 02 002 - AZ PALÁC ZDAR a.s.

Rada města po projednání
 schvaluje
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1. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009 02 002 ze dne 31. 3. 2009 ve znění 
pozdějších dodatků s pronajímatelem AZ PALÁC ZDAR a.s., IČ 272 90 140, jímž se mění 
umístění kanceláře a to tak, že místo ve 3. NP bude nově ve 4. NP v budově známé pod 
názvem „AZ Palác Zdar“ na adrese Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem

          

         

1005/40R/20
Prominutí nájemného a inflace

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. prominutí nájemného odpovídající 2/12 ročního nájmu právnickým osobám nebo 
fyzickým podnikajícím osobám, jejichž činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení 
vlády k nouzovému stavu, a tato je spojena s předmětem nájmu, dle přiložených tabulek 

B) neschvaluje

1. zvýšení nájemného za pronájem pozemků, nebytových prostor a movitého majetku pro 
rok 2020 v závislosti na průměrné roční míře inflace za předchozí rok 

          

         

1014/40R/20
Doporučení odboru MOŠ pro příspěvkové organizace z oblasti školství 

Rada města po projednání
A) bere na vědomí

1. doporučující materiál zpracovaný odborem MOŠ pro příspěvkové organizace z oblasti 
školství (mimo DDM, p. o.), a to ve věci problematiky nakládání s vybranými úhradami za 
předškolní vzdělávání, stravu a družinu, které souvisejí s obdobím krizové situace – 
COVID - 19

B) souhlasí

1. s vrácením úplat za předškolní vzdělávání, stravu, a družinu již vybraných 
příspěvkovými organizacemi z oblasti školství (mimo DDM, p. o.) na období, kdy došlo k 
uzavření školských zařízení z důvodu mimořádných opatření, které souvisejí se zamezením 
šíření infekce - COVID - 19

          

         

1015/40R/20
Souhlas s odpuštěním nájemného u smluv o nájmu prostor určených k podnikání 
uzavřených příspěvkovými organizacemi
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Rada města po projednání
 souhlasí

1. s odpuštěním nájemného za měsíc březen a duben u smluv o nájmu prostor určených k 
podnikání uzavřených příspěvkovými organizacemi:
a) základní školy a mateřské školy
b) domovy pro seniory
c) ostatní

          

         

999/40R/20
Zrušení participativního rozpočtu Ústečané společně v roce 2020

Rada města po projednání
 schvaluje

1. zrušení participativního rozpočtu Ústečané společně v roce 2020
2. převedení projektových návrhů od veřejnosti podaných do participativního rozpočtu v 
roce 2020 do dalšího ročníku participativního rozpočtu Ústečané společně
3. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru ve výši
5 000 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, sk. č. 03, o 
částku 5 000 tis. Kč u investiční akce „Investiční rezerva na Participativní projekty“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 5 000 
tis. Kč – Investiční rezerva

          

         

1016/40R/20
Poskytnutí daru

Rada města po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč subjektu Junák - český skaut, středisko Ústí nad 
Labem, z. s., IČ: 44227094, sídlem Ústí nad Labem-město, Stříbrnické nivy 2428/4

          

         

1017/40R/20
Přidělení služebního bytu
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Rada města po projednání
 schvaluje

1. přidělení služebního bytu č. ***************************************, Ústí nad 
Labem Mgr. Tereze Duvnjakové, nar. ************ s platností od 1. 4. 2020

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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