
U s n e s e n í

z 47. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 1. 6. 2020

Usnesení č. 1100/47R/20 - 1152/47R/20

          

         

1100/47R/20
Rozpočtové opatření KT 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 3 200,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 3 200,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 3 200,00 
tis. Kč v položce Mzdové prostředky 

          

         

1101/47R/20
Komise prevence kriminality

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 ruší

v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
1. Komisi prevence kriminality ke dni 1.6.2020 

          

         

1102/47R/20
Poskytování náhrad uvolněným členům ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s poskytováním příspěvků dle § 80 odst. 1 písm. b), d), e), f) a i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších právních předpisů uvolněným členům zastupitelstva města 
Ústí nad Labem, a to za podmínek stanovených kolektivní smlouvou
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1103/47R/20
Rozpočtové opatření FO - proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických 
osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2019 ve výši 87 151,10 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 87 151,10 tis. Kč v položce Daň z příjmů 
právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 87 151,10 tis. Kč v položce 
Daně (daň z příjmů právnických osob)

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1104/47R/20
Rozpočtové opatření s restrikcí rozpočtu r. 2020 v důsledku COVID-19

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení rady města Ústí nad Labem č. 1027/42R/2020 ze dne 14.4.2020 v bodě A) odst. 
1, písmeno h)

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením v celkové výši 257 517 tis. Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o celkovou částku 256 575 tis. Kč takto:
- v položce Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá činnost) o částku 67 366 
tis. Kč
- v položce Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (1,5 %) o částku 5 419 tis. Kč
- v položce Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky o částku 6 632 tis. Kč
- v položce Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou o částku 12 633 tis. Kč
- v položce Daň z příjmů právnických osob o částku 88 197 tis. Kč
- v položce Daň z přidané hodnoty o částku 68 705 tis. Kč
- v položce Daň z hazardních her a z technických her o částku 7 623 tis. Kč

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 1 481,19 tis. Kč v položce Příjmy z úroků

c) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 942 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (VHČ)
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d) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 2 939,39 tis. 
Kč v položce Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)

e) snížení investiční části výdajového rozpočtu u odborů MmÚ o celkovou částku 41 402 
tis. Kč takto:
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.01, o částku 270 tis. Kč u 
investiční akce „Ortofotomapa“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.01, o částku 4 800 tis. Kč u 
investiční akce „Studie proveditelnosti variant lávky přes Labe“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.01, o částku 150 tis. Kč u 
investiční akce „Vítězná-Svádov-přechod pro chodce-PD
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.01, o částku 350 tis. Kč u 
investiční akce „Vyhlídka na Mariánské skále-PD“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.01, o částku 350 tis. Kč u 
investiční akce „Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích-PD“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.03, o částku 500 tis. Kč u 
investiční akce „Věcná břemena vzniklá v době výstavby“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.03, o částku 17 974 tis. Kč u 
investiční akce „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk.č.03, o částku 87 tis. Kč u 
investiční akce „Městský stadion-dovybudování areálu“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.03, o částku 1 300 tis. Kč u 
investiční akce „Prodloužení chodníku Svádov“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č.03, o částku 6 000 tis. Kč u 
investiční akce „Nákup nemovitostí“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk.č.03, o částku 8 000 tis. Kč u 
„Investiční rezerva“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk.č.04, o částku 210 tis. Kč u 
investiční akce „Zvýšení kapacity telefonní ústředny“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk.č.04, o částku 11 tis. Kč u investiční 
akce „Obnova vozového parku“
- snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č.05 o částku 1 400 tis. Kč u 
investiční akce „Rezerva na projekty p.o.“

f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu u odborů MmÚ o celkovou částku 26 247 
tis. Kč takto:
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 3 000 tis. Kč v položce Úroky 
z úvěrů
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 108 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o 
částku 2 730 tis. Kč v položce Oprava a údržba
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o 
částku 700 tis. Kč v položce Nákup DDHM
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 170 tis. Kč v položce Financování státní správy ve 
školství

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 35



- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 772 tis. Kč v položce Odd. 
ochrany ovzduší, odpad. hospodář. a samospráv. činností
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 404 tis. Kč v položce Odd. 
ochrany přírody, zeměděl., lesů, myslivosti a rybářství
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 300 tis. Kč v položce Odd. 
vodního hospodářství
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 7 185 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 615 tis. Kč v položce 
Zimní údržba chodníků a vozovek
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 200 tis. Kč v položce 
Rozvoj cyklistiky
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu Archivu města o částku 100 tis. Kč
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 2 151 tis. Kč v položce 
Oddělení přípravy a realizace investic – na případné demolice
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 850 tis. Kč v položce 
Oddělení městského architekta
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR o částku 500 tis. Kč v položce 
Oddělení cestovního ruchu
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o částku 462 tis. Kč v položce 
Prevence kriminality
- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 3 000 tis. Kč v položce 
Oblast sportu

g) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 164 
857,58 tis. Kč vytvořených lepším výsledkem hospodaření za r. 2019

h) snížení rozpočtu tř. 8 – financování v položce Splátky úvěrů o částku 20 589,84 tis. Kč - 
odložení 5-ti měsíčních splátek

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

a) předložit návrh dle bodu B) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL

T: 25. 6. 2020

          

         

1105/47R/20
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 
2019

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

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2019 přebytkem takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 272 218,88 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 157 633,35 tis. Kč
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c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 114 585,53 tis. Kč vyrovnává oblast financování

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2019 přebytkem takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 208 492,15 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 2 088 993,65 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši 
152 212,87 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 119 498,50 tis. Kč vyrovnává oblast financování

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ za rok 2019 činí 320 
534 370 Kč, z toho volné zdroje do rozpočtu roku 2020 činí k 4.5.2020 (po jednání ZM a 
RM) 164 857 582,57 Kč viz příloha usnesení č. 1

4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2019 
činí 11 610 221,46 Kč

5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 
2019, se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky viz 
bod 14. důvodové zprávy

6. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát 
za rok 2019 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a 
městským obvodům

B) souhlasí

1. po projednání závěrečného účtu dle důvodové zprávy s celoročním hospodařením 
statutárního města Ústí nad Labem za rok 2019 bez výhrad

2. s finančním vypořádáním statutárního města Ústí nad Labem - Magistrát za rok 2019 dle 
přílohy usnesení č. 1

3. se zrušením peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj 
zoologické zahrady Ústí nad Labem

4. s použitím volných zdrojů ve výši 164 857,58 tis. Kč dle přílohy usnesení č. 1 k 
provedení restrikce rozpočtu roku 2020 v důsledku poklesu příjmů způsobených 
COVID-19

5. s účetní závěrkou statutárního města Ústí nad Labem za rok 2019 dle příloh č. 1a) až 1e) 
bodu 13. důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření vytvořený k 31.12.2019 
ve výši 124 482 212,01 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období

6. s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru s KB a.s. č. 7310009200113 dle přílohy 
usnesení č. 3

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

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL
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T: 25. 6. 2020

          

         

1107/47R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny pro veřejné osvětlení 
Statutárního města Ústí nad Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem: "Dodávka silové elektřiny pro veřejné 
osvětlení Statutárního města Ústí nad Labem" s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 
7.840.000,- Kč bez DPH, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(nákup dodávek na komoditní burze), přičemž dodávky silové elektřiny budou poskytovány 
na dobu určitou - od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

B) pověřuje

1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí kanceláře tajemníka
a) k zajištění zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle bodu A) tohoto usnesení

2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou

3. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, v 
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

          

         

1108/47R/20
Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel 
stavby - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby takto:

1. METALL QUATRO spol. s.r.o.
2. HARTEX CZ s.r.o.
3. SPOLEČNOST INVESSALES X BARNDORF - Jesle
4. MARTIA a.s.

B) rozhoduje
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1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, který 
se umístil na prvním místě v pořadí, tj. METALL QUATRO spol. s.r.o., se sídlem Vysoká 
Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 615 38 213, s nabídkovou cenou ve výši 14 997 222,26 
Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli METALL QUATRO 
spol. s.r.o., se sídlem Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 615 38 213, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
2. 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 „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí 
nad Labem“ – zhotovitel stavby dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

          

         

1109/47R/20
Přiznání mimořádné odměny za částečný úspěch ve věci „Most přes řeku Labe pod 
Mariánskou skalou, Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím jednorázové mimořádné odměny za právní zastoupení ve výši 605 000,- 
Kč včetně DPH JUDr. Lubomíru Bejdlovi advokátovi advokátní kanceláře Bejdl & 
Hendrych, se sídlem Vaníčkova 1112/27, 400 01, Ústí nad Labem za částečný úspěch ve 
věci spočívající v pravomocně zamítnuté žalobě ve věci „Most přes řeku Labe pod 
Mariánskou skalou, Ústí nad Labem“ do částky 105 411 409,35 Kč s úrokem z prodlení z 
této částky ve výši 18,25 % ročně od 4.12.1998 do zaplacení

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1110/47R/20
Rozšíření bioplynové stanice Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) nesouhlasí

1. s rozšířením bioplynové stanice Všebořice z důvodu četných stížností obyvatel na 
obtěžování zápachem při aplikaci digestátu - hnojiva s certifikaci u ÚKZÚZ (Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský), ke kterému docházelo opakovaně v průběhu roků 
2018, 2019 i 2020 v Ústí nad Labem i v okolních městech a obcích na území ORP Ústí nad 
Labem (Chlumec, Chabařovice, Přestanov, Trmice), ale též na území ORP Teplice (Teplice, 
Krupka)

B) žádá
Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

1. posouzení vlivu záměru na životní prostředí, z důvodu významného vlivu na veřejné 
zdraví -obtěžování zápachem nejen z vlastního provozu zařízení, ale i z aplikace a 
využívání digestátu a fugátu

T: 11. 6. 2020

          

         

1111/47R/20
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 168 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 168 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky z úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 168 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 48 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 88 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 88 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 88 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 5 250,80 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 financování ve výši 5 250,80 tis. 
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Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 5 250,80 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
5. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 1 516,62 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 516,62 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 792,25 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 269,37 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 78 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 377 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

          

         

1112/47R/20
Schválení darovací smlouvy s GLOBUSEM TRMICE

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Globus ČR, v.o.s. 
- hypermarket Globus v Trmicích, se sídlem Kostelecká 822/75, Praha 9 - Čakovice, IČ: 
63473291, jejímž předmětem je darování dárkové karty s kreditem ve výši 5 tis. Kč 
statutárnímu městu Ústí nad Labem, odboru sociálních věcí, a to na nákup zboží pro děti v 
náhradní rodinné péči, na akce organizované odborem sociálních věcí pro děti v náhradní 
rodinné péči

B) zmocňuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou, vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ
a) aby jménem statutárního města Ústí nad Labem podepsala darovací smlouvu

          

         

1113/47R/20
Dotační program „Kotlíkové půjčky“ – schválení žádostí občanů o půjčku

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
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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 předložených 
seznamů žadatelů o NFV „Kotlíkovou půjčku“

C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1114/47R/20
Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MŽP ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 748,75 tis. Kč - zapojení neinvestiční 
dotace z MŽP takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 748,75 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 748,75 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

          

         

1115/47R/20
Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚL a.s. za rok 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a 
v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s.
1. účetní závěrku společnosti za rok 2019 v předloženém znění
2. zisk za rok 2019 v celkové výši 2 028 645,58 Kč vyrovnat následujícím způsobem:
a) část zisku ve výši 20%, tj. 405 729,11 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2019 na účet 427 
01 – sociální fond
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b) část zisku ve výši 1 622 916,47 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2019 na účet 429 01 – 
neuhrazená ztráta minulých let
3. auditora na rok 2020 spol. FSG Finaudit s.r.o.
4. vyplacení zvláštních odměn členům statutárních orgánů společnosti ve výši 1 násobku 
průměrné měsíční odměny jednotlivých členů statutárních orgánů společnosti

          

         

1116/47R/20
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.6 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem“
2. uzavření dodatku č.7 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“

          

         

1117/47R/20
Pacht pozemku p. č. 400/4 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pacht pozemku p. č. 400/4 o výměře 12 023 m2 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem pro 
Jakuba Stolleho, zemědělského podnikatele, IČO 712 42 538, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 3.000,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské využití - sekání trávy
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty

          

         

1118/47R/20
Pacht pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. pacht pozemku p. č. 338/1 o výměře 4 895 m2 v k. ú. Mojžíř pro Jiřího Zemana, 
zemědělského podnikatele, IČO 711 93 936, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 2.800,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské využití - sekání trávy
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty

          

         

1119/47R/20
Záměr pachtu části pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pachtu části pozemku p. č. 1556/1 o výměře cca 20 000 m2 z celkové výměry 121 
957 m2 v k. ú. Chabařovice za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši min. 4.500,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování (sekání trávy, pasení skotu apod.)
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemek nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) požadavky na kácení dřevin (včetně křovin) projedná pachtýř s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a bude se při dalším postupu řídit pokyny 
tohoto odboru, plocha dřevin na pozemku neklesne pod 40 % výměry pozemku
g) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

          

         

1120/47R/20
Záměr pachtu částí pozemků p. č. 1730/17, 1730/19 a 1730/20 v k. ú. Chabařovice 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pachtu částí pozemků
1.1. p. č. 1730/17 o výměře cca 15 400 m2 z celkové výměry 27 715 m2, orná půda,
1.2. p. č. 1730/19 o výměře cca 18 500 m2 z celkové výměry 30 409 m2, orná půda,
1.3. p. č. 1730/20 o výměře cca 7 500 m2 z celkové výměry 32 376 m2, orná půda,
vše v k. ú. Chabařovice, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši min. 4.500,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování - sekání trávy
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c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemek nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) požadavky na kácení dřevin (včetně křovin) projedná pachtýř s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a bude se při dalším postupu řídit pokyny 
tohoto odboru
g) pachtýř bere na vědomí, že na části pozemků o výměře cca 100 m2 bude docházet k 
přistávání vrtulníků
h) pachtýř bere na vědomí, že musí požádat správce území Palivový kombinát Ústí s. p. o 
povolení vjezdu na pozemky, na které je zakázán vjezd motorových vozidel
i) pachtýř bere na vědomí, že o termínech sečí bude informovat Palivový kombinát Ústí s. 
p., Myslivecký spolek Chabařovice a LPS, letecké práce a služby s.r.o. z důvodu, aby 
nedocházelo k případným kolizím při zemědělském obhospodařování s pořádanými akcemi 
u jezera Milada
j) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

          

         

1121/47R/20
Záměr pachtu pozemků v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pachtu pozemků v k. ú. Předlice, a to
1.1. pozemku p. č. 775 o výměře 3 621 m2, zahrada,
1.2. pozemku p. č. 776 o výměře 4 753 m2, trvalý travní porost,
1.3. pozemku p. č. 777/1 o výměře 8 131 m2, orná půda,
1.4. pozemku p. č. 780/56 o výměře 18 967 m2, orná půda,
1.5. pozemku p. č. 780/72 o výměře 491 m2, orná půda,
1.6. pozemku p. č. 780/73 o výměře 3 030 m2, orná půda,
1.7. pozemku p. č. 780/76 o výměře 2 381 m2, orná půda,
1.8. pozemku p. č. 780/95 o výměře 5 819 m2, orná půda,
za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši min. 2.500,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování (sekání trávy, pasení skotu pouze mimo 
intravilán)
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) mírná redukce zeleně u pozemků v k. ú. Předlice po dohodě s vlastníkem – průklest 
dřevin, které se samovolně šíří
g) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
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1131/47R/20
Záměr pachtu pozemků v k.ú. Chabařovice - jezero PETRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pachtu pozemků o celkové výměře cca 31,3 hektarů:
a) část p.č. 1555/6 o výměře cca 182 520 m2, z toho 31 020 m2 výsadba
b) část p.č. 1555/17 o výměře cca 124 981 m2, z toho 20 681 m2 výsadba
c) část p.č. 1555/59 o výměře cca 1 724 m2
d) p.č. 1555/61 o výměře cca 143 m2
e) p.č. 1555/62 o výměře cca 3 337 m2
f) p.č. 1556/14 o výměře cca 69 m2
g) p.č. 1557/16 o výměře cca 336 m2
vše v k.ú. Chabařovice

          

         

1132/47R/20
Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1730/19 a 1730/20 v k. ú. Chabařovice 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1730/19 a 1730/20 o celkové výměře cca 100 m2 v 
k. ú. Chabařovice pro společnost LPS, letecké práce a služby, s. r. o., IČO 646 52 785, za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/rok
b) účel nájmu: pořádání akcí – seznamovací lety vrtulníkem pro širokou veřejnost společně 
se zázemím (doprovodná vozidla, stany)
c) nájemce bere na vědomí spolupráci s pachtýřem předmětných pozemků
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

          

         

1122/47R/20
Záměr pronájmu prostor v objektu Hrnčířská 65/2

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 4. 1996 ve znění pozdějších 
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dodatků na pronájem prostor o výměře 49 m2 v objektu Hrnčířská 65/2 v k. ú. Ústí nad 
Labem s nájemcem Zdeňkem Holeyšovským, IČO 460 23 003, ke dni 30. 6. 2020 za 
podmínky, že bude uzavřena do té doby nájemní smlouva s novým nájemcem, pokud se tak 
nestane, bude nájem ukončen ke dni 31. 8. 2020

2. záměr pronájmu prostor o výměře 49 m2 v objektu Hrnčířská 65/2 v k. ú. Ústí nad 
Labem pro společnost Tobacco DanCzek s.r.o., IČO 053 05 683, za těchto podmínek:
a) prosté nájemné ve výši min. 3.600,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: prodej novinového a tabákového zboží a příslušného doplňkového 
sortimentu
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
f) složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, která bude vrácena až po skončení nájemního 
vztahu nebo použita na případný dluh nájemce vůči městu

3. uzavření nájemní smlouvy dle bodu A)2. se společností Tobacco DanCzek s.r.o., IČO 
053 05 683, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

          

         

1123/47R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 408 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 408 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Klíše

          

         

1124/47R/20
Záměr pronájmu pozemků pod Větruší

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. převod pozemků p.č. 3812/1, 3813, 3816, 3818, 3819/1, 3819/2, 3833, 3835, 3841, 
3842/1, vše v k.ú. Ústí nad Labem, do vybraného majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, do správy odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, oddělení 
evidence majetku, z důvodu koordinace realizace záměrů v souladu se studií "Areál zdraví 
Větruše"
2. záměr pronájmu pozemků o celkové výměře cca 25 401 m2:
- p.č. 3812/1 o výměře 2 270 m2
- p.č. 3813 o výměře 2 591 m2
- p.č. 3816 o výměře 825 m2
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- část p.č. 3818 o výměře cca 1 930 m2
- část p.č. 3819/1 o výměře cca 10 500 m2
- p.č. 3819/2 o výměře 2 253 m2
- část p.č. 3833 o výměře cca 205 m2
- část p.č. 3835 o výměře cca 260 m2
- p.č. 3841 o výměře 367 m2
- část p.č. 3842/1 o výměře cca 4 200 m2
vše v k.ú. Ústí nad Labem,
pro společnost NET.W z.s., IČ: 01342185, za podmínek:
a) účel nájmu: sportovně relaxační aktivity a služby spojené s budováním 
paleontologického lesoparku
b) nájemné ve výši min 25 000,-Kč/rok
c) výpovědní lhůta 6 měsíců
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

B) neschvaluje

1. záměr pronájmu pozemků p.č. 3814, 3824, 3829, 3837 a části pozemků p.č. 3818 o 
výměře cca 377 m2, p.č. 3819/1 o výměře cca 1 989 m2, p.č. 3833 o výměře cca 225 m2, 
p.č. 3835 o výměře cca 333 m2 a p.č. 3842/1o výměře cca 93 m2, vše v k.ú. Ústí nad 
Labem

          

         

1125/47R/20
Záměr prodeje (pronájmu) části pozemku p. č. 4238 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4238 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 3962 m2 
v k. ú. Ústí nad Labem.

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 4238 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 3962 
m2 v k. ú. Ústí nad Labem.

          

         

1126/47R/20
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice a v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemků p. č. 428/1 o výměře 1317 m2, p. č. 428/3 o výměře 899 m2, p. 
č. 461/12 o výměře 58009 m2, vše v k. ú. Předlice a pozemku p. č. 1869/1 o výměře 37926 
m2 v k. ú. Klíše
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1127/47R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/13 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. svá usnesení č. 492/20R/19 ze dne 29. 7. 2019 a č. 543/23R/19 ze dne 2. 9. 2019

B) schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/13 o výměře 1 m2 z celkové výměry 892 m2 v k. 
ú. Ústí nad Labem pro Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13. 746 01 Opava, IČ 
75046962 za těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 2.100,- Kč/m2
b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu
2. uzavření smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků

C) souhlasí

1. po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení záměru s převodem části pozemku p. č. 1930/13 
o výměře 1 m2 z celkové výměry 892 m2 v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 
společnosti Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13. 746 01 Opava, IČ 75046962 za 
těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 2.100,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena do advokátní úschovy finančních prostředků před podpisem 
kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu

D) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 31. 12. 2020

          

         

1128/47R/20
Nabytí pozemku p. č. 5163 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím pozemku p. č. 5163 o výměře 7332 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za částku, za 
kterou v roce 2017 společnost CTS INVEST s. r. o., IČ 26026601 pozemek koupila
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B) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 31. 12. 2020

          

         

1129/47R/20
Nabytí pozemků p. č. 5138/1, 5164 a 4820 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím pozemků p. č. 5138/1 o výměře 35 m2, p. č. 5164 o výměře 1004 m2 a p. č. 
4820 o výměře 610 m2 vše v k. ú. Ústí nad Labem za částky, za které v roce 2017 
společnost BIO TOP s. r. o., IČ 26114224 pozemky koupila

B) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 31. 12. 2020

          

         

1130/47R/20
Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s nabytím nemovitostí – pozemek p. č. 147 o výměře 469 m2 včetně budovy čp. 112 v k. 
ú. Předlice za částku 2.200.000,- Kč

B) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 31. 12. 2020

          

         

1133/47R/20
Žádosti o prominutí nájemného 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje
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1. prominutí nájemného odpovídajícího 1/12 ročního nájmu (za měsíc květen 2020) 
společnosti EKOFIN PC spol. s r.o., IČO 499 01 745, jejíž činnost je omezena nebo 
přerušena vlivem nařízení vlády k nouzovému stavu, a tato je spojena s předmětem nájmu

2. prominutí nájemného odpovídajícího 3/12 ročního nájmu společnosti DIMATEX CS, 
spol. s r.o., IČO 432 24 245, z důvodu trvání nouzového stavu na území České republiky

3. prominutí nájemného odpovídajícího 2/12 ročního nájmu společnosti RENGL s.r.o., IČO 
254 20 160, z důvodu trvání nouzového stavu na území České republiky

4. odložení termínu splatnosti 1/12 ročního nájemného společnosti RENGL s.r.o., IČO 254 
20 160, z důvodu trvání nouzového stavu na území České republiky do 30. 6. 2020

          

         

1134/47R/20
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem

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

1. zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2019, která je přílohou 
č. 1 tohoto usnesení

B) souhlasí

1. s uzavřením Dodatku č. 4 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 
½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1135/47R/20
Odklad splátky zápůjčky Fotbalového klubu Ústí nad Labem a. s.

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

1. žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem a. s., IČ: 272 74 055 o prodloužení termínu 
splatnosti zápůjčky poskytnuté Statutárním městem Ústí nad Labem na základě smlouvy o 
zápůjčce peněz ze dne 4.10.2018 ve znění dodatku č. 1
ze dne 1.7.2019 o jeden rok, tak, že první splátka ve výši 500.000,-Kč bude splatná k 
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30.6.2021 a poslední splátka bude splatná dne 30.6.2027

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybová, náměstkyni primátora

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1136/47R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem 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) Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238 na „Reprezentace města – František 
Růžička“ ve výši 20.000,- Kč

B) nesouhlasí

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) Futsal Team Forza Ústí nad Labem z. s., IČ: 088 89 686 na „Podpora celoroční činnosti 
Futsal Team Forza Ústí nad Labem z. s.“ ve výši 27.500,- Kč

C) souhlasí

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) Česká asociace amerického fotbalu z. s., IČ: 601 64 115 na akci „Uspořádání zápasu ME 
v americkém fotbalu Česko – Rusko“ ve výši 250.000,- Kč

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1137/47R/20
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Žádost o zvýšení dotace v oblasti kultury 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. se zvýšením dotací poskytnutých v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011) na částečnou 
úhradu investičních nákladů „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad 
Labem na rok 2020“ o částku 230.000,- Kč na celkovou výši dotace 730.000,- Kč
b) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
akce „Autokino Ústí“ o částku 40.000,- Kč na celkovou výši dotace 75.000,- Kč

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1138/47R/20
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s předloženým vypořádáním účelově poskytnutých příspěvků na provoz, dle přílohy č. 1 
usnesení, které byly příspěvkovými organizacemi vypořádány k 31. 12. 2019 s tím, že 
nedočerpané účelové příspěvky na provoz, v celkové výši 963,17 tis. Kč, budou vráceny 
dotčenými příspěvkovými organizacemi do rozpočtu zřizovatele
2. dle § 30, odstavce 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, aby příspěvková organizace Základní škola Ústí nad Labem E. Krásnohorské 
3084/8 použila část svého rezervního fondu, ve výši 500 tis. Kč, k posílené svého fondu 
investic

B) schvaluje

1. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2019, včetně 
jejich rozdělení do fondů, dle přílohy č. 2 usnesení
2. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených na 
provoz, ale v roce 2019 nedočerpaných, v rozpočtu p. o. pro rok 2020, v celkové výši 3 
463,09 tis. Kč, dle přílohy č. 3 usnesení
3. předložené vypořádání investičních příspěvků, které byly příspěvkovými organizacemi 
vypořádány k 31. 12. 2019; a dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele, v celkové výši 1 645,34 tis. Kč, dle přílohy č. 4 
usnesení
4. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených, ale v 
roce 2019 nedočerpaných, v celkové výši 2 062,44 tis. Kč, ve fondu investic p. o. dle 
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přílohy č. 5 usnesení
5. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 2 031,59 tis. Kč 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 2 031,59 tis. Kč v položce Ostatní 
nedaňové příjmy OMOŠ
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 639,69 tis. Kč na pokrytí vícenákladů 
spojených se zprovozněním areálu letního koupaliště Klíše
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03, o částku 1 391,90 tis. Kč 
u „ZOO – investiční rezervy“

C) ukládá
1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

2. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

3. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřská školy Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

4. Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

5. Ludmile Trešlové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové 
organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3., přílohy č. 4 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

6. Bc. Dittě Hromádkové, ředitelce Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3., přílohy č. 4 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

7. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
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a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3., přílohy č. 4 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

8. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3., přílohy č. 4 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

9. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3., přílohy č. 4 tohoto usnesení

T: 22. 6. 2020

10. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu B) 5, písmena b) tohoto usnesení na pokrytí 
vícenákladů spojených se zprovozněním areálu letního koupaliště Klíše 

T: 31. 12. 2020

          

         

1139/47R/20
Posouzení "Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem p.o."

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

1. posouzení „Návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.“ Zoologickou 
zahradou hl. m. Prahy

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1140/47R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Fakultní základní 
škola České mládeže
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím daru do vlastnictví Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 
230/2, příspěvkové organizace, IČ 44553315, od společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 
774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, ve výši 119 254,- Kč, na pořízení školního 
dotykového panelu ÁMOS vision

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

          

         

1141/47R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkových organizací - COVID 19

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím darů do vlastnictví těchto organizací:
a) Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové organizace, Rozcestí 798/9, 400 07 
Ústí nad Labem, IČ 44555334:
- od společnosti Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31,
143 20 Praha 4 - Modřany, IČ 45799504, 150 ks produktů RESOURCE v celkové hodnotě 
25 955,- Kč,
- od společnosti Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha, IČ 25755277, 3 ks 
bezkontaktních teploměrů ORAVA LY168 v celkové hodnotě 4 779,30 Kč,
- od společnosti REHA-TECH a.s., Krušnohorská 790, 363 01 Ostrov nad Ohří, IČ 
01667530, 1 ks zvedáku elektrického pojízdného HOYER vč. plachty v celkové hodnotě 11 
000,- Kč,
b) Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace,
Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec, IČ 44555296:
- od společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., Drážďanská 14/84, 400 07 Ústí nad 
Labem, IČ 27336760, 4 ks 5litrových kanystrů alkoholové dezinfekce Anti-COVID v 
celkové hodnotě 1 694,- Kč,
- od společnosti Církev Nový život, Veleslavínova 3108/14,
400 11 Ústí nad Labem, IČ 02263823, 100 ks rouška Nano fiber mask A v celkové hodnotě 
3 025,- Kč,
- od společnosti Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha, IČ 25755277, 2 ks 
bezkontaktních teploměrů ORAVA LY168 v celkové hodnotě 3 186,20 Kč,
c) Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace,
Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555407,
- od společnosti dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19,
370 01 České Budějovice, IČ 47239581, peněžitý dar ve výši 28 600,- Kč na pořádání akcí 
v souladu s dohodou v rámci projektu „Propojujeme generace“, iniciativa Giving Friday,
d) Domova pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvkové organizace, 
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem,
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IČ 44555270,
- od společnosti Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha, IČ 25755277, 2 ks 
bezkontaktních teploměrů ORAVA LY168 v celkové hodnotě 3 186,20 Kč
e) Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace, Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ 44555661,
- od společnosti Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha, IČ 25755277, 2 ks 
bezkontaktních teploměrů ORAVA LY168 v celkové hodnotě 3 186,20 Kč

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

          

         

1142/47R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním 
školám pro žáky 1. tříd - 1. záloha

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 1 280,40 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství, 
oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 1 280,40 tis. Kč v položce 
Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 1 
280,40 tis. Kč základním školám, příspěvkovým organizacím na pořízení učebních 
pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd – 1. záloha takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši 72,00 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 72,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
106,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
48,00 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 39,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 45,60 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 97,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
68,40 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 63,60 tis. Kč

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 25 z 35



- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 72,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
108,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 66,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 49,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 110,40 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
48,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace, ve výši 
66,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 60,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 60,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 27,60 tis. Kč

          

         

1143/47R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí 
nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci, na předfinancování a 
realizaci projektu „Rekonstrukce odborných učeben“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s revokací usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 v 
bodu A) odst. 1. písmeno b) první a druhá odrážka
2. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 3 476,32 tis. Kč a uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem 
Ústí nad Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkovou 
organizací
3. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství ve výši 3 669,45 tis. 
Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č. 05 o částku 3 669,25 tis. Kč, u 
„Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad 
Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci, ve výši 3 476,32 tis. Kč, na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem 
„Rekonstrukce odborných učeben,“ který je realizován v rámci dotačního programu MMR 
ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 193,13 tis. Kč na pokrytí 
5% uznatelných předpokládaných nákladů souvisejících s realizací projektu „Rekonstrukce 
odborných učeben“

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1144/47R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí 
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci 
projektu „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a 
biologie“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s revokací usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 87/17 ze dne 8. 2. 2017 v bodu A) 
odst. 1. písmen a) a b)
2. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 3 443,42 tis. Kč a uzavřením 
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem 
Ústí nad Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkovou 
organizací
3. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství ve výši 3 826,02 tis. 
Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 o částku 3 826,02 tis. Kč, 
u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci, ve výši 3 443,42 tis. Kč na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem 
„Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a biologie,“ který 
je realizován v rámci dotačního programu MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální 
operační program
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 27,02 tis. Kč na pokrytí 10% 
uznatelných předpokládaných neinvestičních nákladů souvisejících s realizací projektu 
„Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a biologie“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 
355,58 tis. Kč na pokrytí 10% uznatelných předpokládaných investičních nákladů 
souvisejících s realizací projektu „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor 
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fyzika, chemie a biologie“

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrhy dle bodů A) 2 a A) 3 tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 
Labem

T: 25. 6. 2020

          

         

1145/47R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové dotace pro Dům dětí a mládeže a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 3 152,56 tis. 
Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem na základě 
uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 901,83 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 250,73 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 obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného 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 2 901,83 tis. Kč
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 – poskytnutí investičního 
příspěvku obdrženého z Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání 
a gramotnosti v Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného 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 250,73 tis. Kč

          

         

1146/47R/20
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. účetní závěrky za účetní období roku 2019, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, 
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příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu o schválení účetních 
závěrek, viz příloha č. 1 usnesení

          

         

1147/47R/20
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s realizací projektu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace s 
názvem „Dvě koruny ze vstupného“
2. s poskytnutím daru na ochranářské projekty dle podmínek členství Evropské asociace 
zoologických zahrad (EAZA) takto:
a) projekt Pesisir Balikpapan ve výši 282 250 Kč
b) projekt monitoringu velkých šelem, zejména vlka obecného Správy národního parku 
Šumava ve výši 41 480 Kč
c) projekt EEP Red Panda Forest Guardians Initiative ve výši 6 400 Kč
d) projekt Anoulak v Laosu „Distribuce gibona bělolícího nebo gibona siki na území 
chráněné oblasti Nakai-Nam Theun ve výši 6 400 Kč
3. s uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavením dárce a Nadačním 
fondem CCBC, IČ 281 88 977, se sídlem Seifertova 615/65, 130 00 Praha v postavení 
obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 295 050 Kč na 
projekty dle bodu A) 2. písm. a), c) a d) tohoto usnesení
4. s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavení dárce a Správou 
národního parku Šumava, IČ 00583171, se sídlem 1. máje 260, 385 01 Vimperk II, v 
postavení obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 41 
480 Kč na projekt dle bodu A) 2. písm. b) tohoto usnesení

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1.- 4. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

T: 25. 6. 2020

          

         

1148/47R/20
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 2. 2020 mezi Statutárním 
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městem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531 a 
dodavatelem spol. Bajger s r.o., se sídlem Gogolova 29/2, 400 04 Trmice, IČ 287 01 101, 
jejímž předmětem je oprava sociálních zařízení na 12-ti pokojích pro klienty v Domově pro 
seniory Bukov, příspěvkové organizaci, kterým z důvodu víceprací dojde k navýšení ceny 
díla na celkovou částku 1 222 963,64 Kč bez DPH
2. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, odvod z fondu investic ve výši 91,99 tis. Kč u příspěvkové organizace 
Domov pro seniory Bukov
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 91,99 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 91,99 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOŠ
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o 
částku 91,99 tis. Kč v položce Oprava a údržba

B) ukládá
1. Mgr. Věře Vonkové, ředitelce DS Bukov

a) provést odvod dle bodu A) 2 tohoto usnesení
 

T: 19. 6. 2020

          

         

1149/47R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 a přerušení 
provozu školních družin v době letních prázdnin školního roku 2019/2020

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., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu 
žáků ve třídě

a) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace

2. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin včetně ředitelského volna, tj. od 29. 6. 2020 do 31. 8. 
2020 školního roku 2019/2020 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, v platném znění

a) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
d) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
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3. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin, tj. od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 školního roku 
2019/2020 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v 
platném znění

a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
d) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
i) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
j) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
l) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
m) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol uvedených v bodě A) 
1

b) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin v době letních prázdnin včetně 
ředitelského volna základních škol uvedených v bodě A) 2

c) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin v době letních prázdnin 
základních škol uvedených v bodě A) 3

          

         

1153/47R/20
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora subjektu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střekov, se sídlem U 
Stanice 822/11, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 75086808, zastoupenému panem starostou 
Antonínem Bauerem
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1106/47R/20
Záměr přijetí nového investičního revolvingového úvěru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. záměr pořízení nových investic vyjmenovaných v příloze usnesení - „Strategické 
investiční projekty a způsob jejich financování“ v úhrnné výši předpokládaných 
rozpočtových nákladů do 1 053 mil. Kč
2. záměr financování investičních výdajů uvedených v předchozím odstavci formou nového 
revolvingového úvěru

B) souhlasí

1. s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru do výše 1 053 mil. Kč s tou bankou, která nabídne 
úvěr za nejvýhodnějších podmínek při parametrech:
a) úvěr je možné použít od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2024 na projekty dle přílohy usnesení
b) veškeré přijaté dotace na předmětné projekty budou použity ke splácení tohoto 
revolvingového úvěru
c) nesplacená část úvěru k 31.12.2024 bude překlopena na dlouhodobý investiční úvěr, 
který bude splácen rovnoměrně měsíčně počínaje 31. 1. 2025 do 31. 12. 2034
d) úroky a případné poplatky za rezervaci rámce úvěru budou spláceny měsíčně

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

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

T: 25. 6. 2020

          

         

1150/47R/20
Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna na ZŠ ve dnech 29. 6. – 30. 6. 
2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. udělení ředitelského volna na Základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2020 dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)

a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
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d) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
e) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
i) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
j) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
l) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace

B) schvaluje

1. udělení ředitelského volna na Základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2020 dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)

a) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
d) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

C) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu zamítnutí udělení ředitelského volna na ZŠ ve dnech
29. 6. – 30. 6. 2020 uvedených v bodě A) 1

b) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna na ZŠ ve dnech
29. 6. – 30. 6. 2020 uvedených v bodě B) 1

          

         

1151/47R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 a přerušení 
nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2019/2020

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 
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č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu 
žáků ve třídě

a) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

2. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin školního roku 2019/2020 v souladu s § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace
c) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
j) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
l) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
m) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
n) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace
o) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
p) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
q) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
r) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
s) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
t) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
u) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
v) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
x) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
z) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
aa) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
bb) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace
cc) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
dd) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 
organizace
ee) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
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B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A) 1.

b) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu Mateřských škol v době 
letních prázdnin školního roku 2019/2020 uvedených v bodě A) 2.

          

         

1152/47R/20
Příměstský tábor zajišťovaný DDM pro MŠ U plavecké haly při zahájení 
rekonstrukce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. finanční podporu dětí zapsaných v MŠ U plavecké haly a účastnících se příměstského 
tábora pořádaného DDM, jako náhrady za nutnost přerušení provozu z důvodu 
rekonstrukce

B) ukládá
1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli DDM

a) vyúčtovat náklady na příměstský tábor pro děti z MŠ U plavecké haly

T: 30. 9. 2020

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPOŘADATELSTVÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE
MATTONI ½ MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 2016

uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
jednající Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
IČO: 00081531

kontaktní osoba města – PR města, organizační a technické zajištění:

kontaktní osoba města – smlouva, fakturace: 

(dále jen „město“)

a

2. Tempo Team Prague, s. r.o.
se sídlem Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
jednající Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČ: 251 07 615
DIČ: CZ 251 07 615
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 50213

kontaktní osoba Tempo Team:

(dále jen „Tempo Team“, společně také jako „smluvní strany“, každý samostatně také jako
„smluvní strana“)

1. Na základě uzavřené smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton
Ústí nad Labem 2016 ze dne 14. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) smluvní strany uzavírají tento
dodatek č. 4 k této smlouvě v tomto znění.

2. V roce 2020 nese tento 1/2 maraton název „Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2020“, (dále
jen „Maraton“) a v jeho rámci pak bude město pro rok 2020 patronem a spolupořadatelem ½
Maratonu, 2 a 4 členného Štafetového běhu a Rodinného běhu a handbikového závodu (dále
vše též jen jako „běžecké akce“).

3. Smluvně dohodnutá částka pro kalendářní rok 2020 se tímto dodatkem stanovuje ve výši
600.000,- Kč (včetně DPH).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma stranami, přičemž účinnost tento
dodatek nabude uveřejněním v registru smluv.

6. Součástí tohoto dodatku jsou aktualizované přílohy s Mapami tras Maratonu a běžeckých akcí.
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7. Ujednání a závazky stanovené ve smlouvě, které jsou nedotčené tímto dodatkem, zůstávají
beze změn.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany statutárního města
Ústí nad Labem.

9. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. ..…. ze dne
25. 6. 2020.

V Ústí nad Labem dne V Praze dne

za statutární město Ústí nad Labem za Tempo Team Prague, s. r.o.

........................................................ .........................................................
Mgr. Ing. Petr Nedvědický Dr. Carlo Capalbo

primátor města jednatel společnosti
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Příloha č. 1
Mapy tras Mattoni ½ Maratonu a běžeckých akcí
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