
U s n e s e n í

z 46. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 18. 5. 2020

Usnesení č. 1077/46R/20 - 1099/46R/20

          

         

1077/46R/20
Jmenování vedoucí právního odboru MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
1. Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou, nar. 17. 12. 1977
a) do funkce vedoucí právního odboru MmÚ

          

         

1078/46R/20
Zrušení komisí Rady města

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 ruší

v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ke dni 31.5.2020

1. Školskou komisi
2. Kulturní komisi
3. Komisi mládeže a sportu
4. Komisi pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21
5. Komisi pro územní plánování a urbánní rozvoj
6. Komisi pro životní prostředí

          

         

1079/46R/20
Rozpočtové opatření KT, OSV a OHS
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 1 097,87 tis. Kč - financování výdajů vzniklých v souvislosti s 
výkonem sociálně právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 821,93 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 275,94 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 122,55 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 427,00 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - sociálně právní ochrana děti
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 548,32 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

          

         

1081/46R/20
Veřejná zakázka „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
MŠ U plavecké haly“ takto:

1. Studio Jelínek s. r. o., Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
2. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice
3. SIM stavby spol. s r. o., Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem
4. ZEROSTAV inženýring, a. s., Na Vantrokách 35, 400 01 Ústí nad Labem

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, který se umístil na prvním místě v pořadí, 
tj. Studio Jelínek s. r. o, se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
03184986, s nabídkovou cenou ve výši 11 399 498,94 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ 
dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dodavateli Studio Jelínek s. r. o, se sídlem Moskevská 1483/40, 400 
01 Ústí nad Labem, IČ03184986, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
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1. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ 
dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

          

         

1082/46R/20
Rozpočtové opatření městské policie - přesun finančních prostředků neinvestiční části 
výdajového rozpočtu na stejný účel

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 700 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajové rozpočtu městské policie o částku 700 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 700 tis. Kč 
takto:
- v položce Mzdové prostředky 522 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 178 tis. Kč

          

         

1084/46R/20
Rozpočtové opatření OSR – MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 227,41 tis. Kč - zapojení 
finančního příspěvku MAS Labské skály, z.s. na úhradu nákladů v rámci realizovaného 
projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Ústí nad Labem" takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje tř. 2 o částku 227,41 tis. 
Kč v položce Ostatní nedaňové příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení 
projektů a dotací o částku 227,41 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a 
dotací.

          

         

1085/46R/20
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Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o vydání Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4 projektu „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, reg.č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

B) schvaluje

2 . přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 12 494 734,03 Kč za 
účelem realizace projektu „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, reg.č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100

          

         

1086/46R/20
Rozpočtové opatření ODM - lanová dráha Větruše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 291,20 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
291,20 tis. Kč v položce "Provoz lanové dráhy“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 291,20 tis. Kč na akci „Lanová dráha na Větruši

          

         

1087/46R/20
ODM - velkoplošné opravy komunikací - dodatky smluv

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Velkoplošná oprava vozovky v ul. 
Resslova"
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Za Válcovnou - velkoplošná oprava 
chodníku - 1. etapa"

          

         

1088/46R/20
Darování pozemku p. č. 174 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím pozemku p. č. 174 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 
166, formou darování od paní Hany Kratochvílové, 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: 25. 6. 2020

          

         

1089/46R/20
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrbovice 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrbovice, zapsaných na LV 143 pro obec Chlumec, a to
1.1. pozemku p. č. 301/21 o výměře 13 855 m2, ostatní plocha – dálnice,
1.2. pozemku p. č. 301/41 o výměře 62 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
1.3. pozemku p. č. 301/43 o výměře 33 m2, ostatní plocha – jiná plocha,
pro Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 659 93 390, za těchto 
podmínek:
a) kupní cenu ve výši min. 4.398.710,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

B) souhlasí

1. s prodejem pozemků dle bodu A)1. subjektu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, IČO 659 93 390, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru 
prodeje

C) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1090/46R/20
Změna v projektu oblasti kultury v roce 2020
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se změnou účelu schválené dotace ve výši 35.000,- Kč v rámci dotačního Programu pro 
poskytnutí dotací oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
pro příjemce DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 04929888) – z projektu „Promítání v Sadech“ 
na projekt „Autokino v Ústí“

B) ukládá
Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

1. předložit ke schválení dle bodu A) Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

T: 25. 6. 2020

          

         

1091/46R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a následné 
uzavření smlouvy s uvedeným subjektem takto:
a) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514, na „Úprava 8 antukových kurtů 
včetně nákupu antuky“ ve výši 50.000,- Kč

B) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a 
následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129, na „Celoroční činnost 
mládeže v roce 2020“ ve výši
250.000,- Kč

C) ukládá
Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora 

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1098/46R/20
Pokračování schvalovacího procesu podaných žádostí dotačních programů OKSS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. pokračování schvalovacího procesu již podaných žádostí pro rok 2020 odboru kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:

a) Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem
b) Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

2. snížení finančních prostředků v rozpočtu OKSS v oblasti SPORTU v dotační kategorii 
„Akce sportovního kalendáře“ z částky 1.800.000,- Kč na částku 1.000.000,- Kč

          

         

1092/46R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelové neinvestiční dotace pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
664,58 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŽP takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 664,58 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 Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 664,58 tis. Kč v rámci programu 
„Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2020

          

         

1093/46R/20
Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní 
školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních pomůcek

          

         

1094/46R/20
Platový výměr ředitelky Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 
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1430/1, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. Mgr. Petře Fiklíkové, ředitelce Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 
1430/1, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 6. 2020 (platový výměr č. 11/2020)

          

         

1095/46R/20
Změna zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a 
Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zřizovací listina takto:
a) rozšiřuje se hlavní předmět činnosti organizace o následující činnosti
- Provozuje kulturní a kulturně-vzdělávací a zábavní zařízení, pořádá kulturní produkce, 
zábavy, výstavy, veletrhy, přehlídky, prodejní a obdobné akce
- Provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj ve všech 
odborných činnostech muzea a šíří jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikováním 
nebo převodem technologií; vede oddělené účetnictví pro tyto činnosti, což jsou primární 
neekonomické činnosti uvedené v článku 2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací (vydáno Evropskou komisi pod č. 2014/C 198/03) tak, aby bylo zabráněno tzv. 
křížovému financování jiných ekonomických i neekonomických činností organizace. 
Veškerý zisk pocházející z primárních neekonomických činností podle článku 2.1 Rámce 
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, pokud jsou na jejich financování použity 
veřejné prostředky, se zpětně investuje do základního výzkumu nebo aplikovaného 
výzkumu nebo experimentálního vývoje nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky. 
Podniky, které mohou uplatňovat vliv na organizaci jako podílníci nebo členové, nemají k 
výzkumným kapacitám subjektu nebo jím vytvořeným výsledkům výzkumu přednostní 
přístup.
b) svěřuje se k hospodaření následující nemovitý majetek
 zrcadlové a přírodní bludiště na Větruši, k.ú. Ústí nad Labem
- p.p.č. 3887/4 o výměře 1 265 m2 ostatní plocha (sportoviště
a rekreační plocha)
- p.p.č. 3887/3 o výměře 157 m2 zastavěná plocha a nádvoří vč. objektu bez čp/če
 plocha s reliktem popraviště, k.ú. Ústí nad Labem
- p.p.č. 3842/2 o výměře 55 m2 ostatní plocha (kulturní a osvětová plocha)
 areál Důlců v k.ú. Ústí nad Labem
- p.p.č. 2328/4 o výměře 306 m2 (zahrada)
- p.p.č. 2347/30 o výměře 53 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. objektu trafostanice bez 
čp/če – stavba technického vybavení
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- p.p.č. 2347/31 o výměře 250 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vč. objektu skladu č.p. 3388 – jiná stavba
- p.p.č. 2347/44 o výměře 214 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vč. objektu bez čp/če – garáž
- p.p.č. 2347/45 o výměře 87 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vč. objektu skladu bez čp/če – jiná stavba
- p.p.č. 2347/47 o výměře 113 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vč. objektu bez čp/če - garáž
- p.p.č. 2347/1 o výměře 21 068 m2 (ostatní plocha) vč. podzemního krytu civilní obrany a 
betonové opěrné zdi
- p.p.č. 2339/2 o výměře 1 056 m2 (ostatní plocha)
c) svěřuje se k hospodaření movitý majetek vedený na rozvahových účtech umístěný v 
areálu Důlců dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové hodnotě 744 782,12 Kč
d) svěřuje se k hospodaření movitý majetek vedený na rozvahových účtech umístěný v 
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové 
hodnotě 37 141,81 Kč
e) svěřuje se k hospodaření movitý majetek vedený na podrozvahových účtech umístěný v 
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v celkové 
hodnotě 49,79 Kč
2. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Mětských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organiazce, kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zřizovací listina takto:
a) mění se soupis nemovitého majetku tak, že u svěřeného pozemku:
- p.č. 2864/1 v k.ú. Ústí nad Labem se uvádí vlastnický podíl města na nemovitosti č.p. 
3356 ve výši 102235/108889
- p.č. 2864/12 v k.ú. Ústí nad Labem se vypouští objekt bez čp/če
- p.č. 213/6 v k.ú. Neštěmice se vypouští objekt bez čp/če
b) vyjímá se z hospodaření movivý majetek vedený na rozvahových účtech umístěný v 
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové 
hodnotě 37 141,81 Kč
c) vyjímá se z hospodření movitý majetek vedený na podrozvahových účtech umístěný v 
zrcadlovém a přírodním bludišti na Větruši dle přílohy č. 3 tohoto usnesení v celkové 
hodnotě 49,79 Kč

B) schvaluje

1. převod činnosti dle bodu A) 1. a) první odrážka tohoto usnesení z Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace na Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci s účinností od 1.7.2020
2. úplatný převod zásob upomínkových předmětů souvisejících s areálem Větruše z 
Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na Muzeum města Ústí nad 
Labem, příspěvkovou organizaci dle stavu k datu 30.6.2020

C) ukládá
Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

T: 25. 6. 2020
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1096/46R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ, v přípravných třídách ZŠ a otevření 
přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu žáků 
ve třídě:

a) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace

2. udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok 2020/2021 – nejvyšší 
počet žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

3. otevření přípravných tříd základní školy dle § 47 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský 
zákon) v platném znění, ve školním roce 2020/2021 na:

a) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace – 2 třídy
b) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvková organizace – 1 třída
c) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem,
Husova 349/19, příspěvková organizace – 1 třída
d) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
příspěvková organizace – 1 třída

B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy uvedené v 
bodě A) 1
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy 
uvedené v bodě A) 2
c) k podpisu souhlasu s otevřením přípravných tříd na základních školách uvedených v 
bodě A) 3
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1083/46R/20
Rozpočtové opatření MP - Klimatizace MP 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 100 tis. Kč takto

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 100 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 100 tis. 
Kč na akci "Klimatizace MP"

          

         

1080/46R/20
Přijetí daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přijetí věcného daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., IČ 00011789, a to 
16.560 litrů desinfekčních prostředků a 640 litrů Anticovidu (včetně obalů)

          

         

1097/46R/20
Pronájem části pozemku p. č. 314/34 v k. ú. Hrbovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 314/34 o výměře cca 1.600 m2 z celkové výměry 37.626 
m2 v k. ú. Hrbovice od společnosti Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 nad Labem 
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 150,- Kč /m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou

          

         

1099/46R/20
Změna organizačního řádu MmÚ
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

s účinností od 1. 9. 2020
1. změnu organizační struktury Magistrátu města Ústí n.L. takto:
a) zřizuje odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic o počtu 27 
pracovních míst
b) zřizuje oddělení strategického rozvoje v odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic
c) zřizuje odbor územního plánování a stavebního řádu o počtu 33 pracovních míst
d) zřizuje stavební oddělení v odboru územního plánování a stavebního řádu
e) mění název odboru kultury, sportu a sociálních služeb na odbor školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb
f) zřizuje oddělení školství v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
g) zřizuje oddělení kultury a sportu v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
h) zřizuje oddělení sociálních služeb v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
i) převádí činnosti v oblasti školství a 3 zaměstnance z odboru městských organizací a 
školství do oddělení školství v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
j) zvyšuje počet pracovních míst kanceláře tajemníka o 7
k) převádí činnosti podatelny a 5 zaměstnanců tyto činnosti vykonávající z oddělení 
obslužných činností odboru hospodářské správy do provozně metodického oddělení 
kanceláře tajemníka
l) snižuje počet pracovních míst na odboru hospodářské správy o 5
m) zvyšuje počet pracovních míst v kanceláři primátora o 7
n) převádí oddělení cestovního ruchu (činnosti i zaměstnance) z odboru strategického 
rozvoje do kanceláře primátora
o) převádí oddělení přípravy a realizace investic (činnosti i zaměstnance) z odboru investic 
a územního plánování do odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
p) převádí činnosti z oddělení koncepcí a z oddělení projektů a dotací odboru strategického 
rozvoje do oddělení strategického rozvoje odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic
q) převádí oddělení řízení ITI (činnosti i zaměstnance) z odboru strategického rozvoje do 
odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
r) převádí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací (činnosti i zaměstnance) z odboru 
městských organizací a školství do odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
s) převádí oddělení provozně technické (činnosti i zaměstnance) z odboru městských 
organizací a školství do odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
t) převádí oddělení územního plánování (činnosti i zaměstnance) z odboru investic a 
územního plánování do odboru územního plánování a stavebního řádu
u) převádí oddělení GIS (činnosti i zaměstnance) z odboru investic a územního plánování 
do odboru územního plánování a stavebního řádu
v) převádí 1 pracovní místo ekonomky z odboru investic a územního plánování do odboru 
městských organizací, strategického rozvoje a investic
w) převádí 1 pracovní místo administrativně technického pracovníka, 1 pracovní místo 
referenta památkové péče a 1 pracovní místo sekretářky/ekonomky z odboru investic a 
územního plánování do odboru územního plánování a stavebního řádu
x) převádí všechny činnosti a 19 zaměstnanců ze stavebního odboru do stavebního oddělení 
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odboru územního plánování a stavebního řádu
y) zvyšuje počet pracovních míst v odboru přestupkových agend o 4
z) zřizuje úsek D8 v oddělení kamerového systému odboru přestupkových agend
aa) zvyšuje počet pracovních míst odboru dopravy a majetku o 1
bb) převádí dendrologické činnosti a 1 zaměstnance tyto činnosti vykonávajícího z 
oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství v odboru životního 
prostředí do oddělení evidence majetku odboru dopravy a majetku
cc) snižuje počet pracovních míst odboru životního prostředí o 1
dd) zrušuje 3 pracovní místa inkasního oddělení finančního odboru
ee) zrušuje oddělení městského architekta v odboru investic a územního plánování
ff) zrušuje odbor investic a územního plánování včetně pracovního místa vedoucí odboru a 
administrativního pracovníka odboru
gg) zrušuje oddělení koncepcí a oddělení projektů a dotací v odboru strategického rozvoje 
včetně všech pracovních míst těchto oddělení
hh) zrušuje odbor strategického rozvoje včetně pracovního místa vedoucího odboru, 
asistentky odboru a ekonomky odboru
ii) zrušuje odbor městských organizací a školství včetně pracovního místa vedoucí odboru a 
asistentky odboru
jj) zrušuje oddělení stavebně správní stavebního odboru
kk) zrušuje stavební odbor včetně pracovního místa vedoucího odboru a 
asistentky/ekonomky odboru

B) stanovuje

s účinností od 1. 9. 2020
1. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 417
2. počty zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů magistrátu města dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení

C) ukládá
Mgr. Miloši Studenovskému, tajemníkovi magistrátu města

a) předložit radě města ke schválení nový organizační řád, který bude reflektovat změny 
organizační struktury uvedené v bodech A) a B) tohoto usnesení
b) zpracovat novou směrnici tajemníka Systemizace funkčních míst s účinností od 1. 9. 
2020, která bude reflektovat změny organizační struktury uvedené v bodech A) a B) tohoto 
usnesení
c) provést pracovně právní jednání vyplývající z bodu A a B tohoto usnesení

T: 15. 6. 2020

Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru

a) zajistit ve spolupráci s jednotlivými odbory úpravu rozpočtu, která bude reflektovat 
změny organizační struktury uvedené v bodech A) a B) tohoto usnesení

T: 17. 8. 2020

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický
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náměstkyně primátora primátor města
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