
U s n e s e n í

z 48. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 15. 6. 2020

Usnesení č. 1154/48R/2020 - 1205/48R/2020

1154/48R/2020
Jmenování vedoucích odborů

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. Bc. Martinu Žirovnickou, nar. **************
a) do funkce vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic MmÚ s 
účinností od 1. 9. 2020

1155/48R/2020
Jmenování ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové 
organizace

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

1. doporučení konkursní komise ze dne 12. 6. 2020 na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace

B) jmenuje

1. Mgr. Miloše Hrušku
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2020

1156/48R/2020
Rozpočtové opatření OSV a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a finančního odboru ve výši 3 364 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 364 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Příspěvek na opatrovnictví
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v celkové výši 3 364 tis. Kč v 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 26



položce Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:
- MO město 1 334 tis. Kč
- MO Severní Terasa 1 160 tis. Kč
- MO Neštěmice 638 tis. Kč
- MO Střekov 232 tis. Kč

1157/48R/2020
Rozpočtové opatření OSV, KT, FO a OHS - dotace na výkon sociální práce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, finančního odboru a 
odboru hospodářské správy, v celkové výši 6 732,97 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté z MPSV takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 732,97 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 694,96 tis. Kč určené 
na výkon sociální práce takto:
- MO město 345,48 tis. Kč
- MO Severní Terasa 227,48 tis. Kč
- MO Neštěmice 403 tis. Kč
- MO Střekov 719 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 3 684,31 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 252,70 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 44 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Sociální práce
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 57 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

1158/48R/2020
Metropolnet, a.s. - schválení účetní závěrky za rok 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako 
jediný společník Metropolnet, a.s.,
a) „Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet a. s. za rok 2019“ v předloženém 
znění
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2. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a.s. na rozdělení zisku za rok 2019 ve 
výši 6 147 000,- Kč následovně:
a) v souladu se stanovami společnosti Metropolnet, a.s. převést 5% zisku konkrétně částku 
307 350,- Kč do rezervního fondu společnosti
b) zbylých 95% zisku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2019, konkrétně částku 5 839 
650,- Kč na účet nerozděleného zisku
3. Zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v 
předloženém znění

B) bere na vědomí

1. Výroční zprávu za rok 2019

C) schvaluje

1. v souladu se stanovami společnosti (článek IX, písmeno h.) vyplacení mimořádných 
odměn členům představenstva a dozorčí rady.

1159/48R/2020
Organizační řád Magistrátu města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. s účinností od 1.9.2020 směrnici rady města č. 1/2020 Organizační řád Magistrátu města 
Ústí nad Labem

1160/48R/2020
Uzavření darovací smlouvy se spol. Lovochemie, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření darovací smlouvy se společností Lovochemie, a.s., IČO: 49100262, jejímž 
předmětem je poskytnutí 1005 l. alkoholové desinfekce Anti-COVID

1161/48R/2020
Jmenování interního auditora

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

1. Ing. Jiřího Tenglera
a) interním auditorem města

1162/48R/2020
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 11,80 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11,80 tis. Kč v položce účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 11,80 tis. Kč, určenou pro 
azylové zařízení Předlice

1163/48R/2020
Jednání o smíru v kause „Most přes řeku Labe pod Mariánskou skalou, Ústí nad 
Labem"

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

1. informaci o jednání o smírném řešení sporu ve věci „Most přes řeku Labe pod 
Mariánskou skálou v Ústí nad Labem“, které se uskutečnilo v budově Magistrátu města 
Ústí nad Labem dne 2. 6. 2020

2. informaci, že společnost Hutní montáže, a.s. navrhla statutárnímu městu Ústí nad Labem 
uzavřít dohodu o mimosoudním vyrovnání, kterou by byl spor definitivně uzavřen, za 
podmínky vyplacení finanční kompenzace ze strany města ve výši 300 mil. Kč ve třech 
ročních splátkách s tím, že se jedná o částku odsouhlasenou představenstvem společnosti 
Hutní montáže a pokrývá veškeré žalované nároky včetně příslušenství

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

a) předložit návrh společnosti Hutní montáže Ostrava na uzavření mimosoudní dohody dle 
bodu A) 2 tohoto usnesení k projednání na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

T: 25. 6. 2020

1164/48R/2020
Studie proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. zpracovanou Studii proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad Labem

1165/48R/2020
Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 4 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
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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 4 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

1166/48R/2020
Projekt "Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem", 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010336 - Rozhodnutí o změně č.2

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

1. informaci o ukončení projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ k 
31.5.2020

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb, kanceláře tajemníka a 
finančního odboru v celkové výši 510 tis. Kč na úhradu vratky první části dotace 
ukončeného projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ takto:

a)snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
ve výši 249,60 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti
b)snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka ve výši 
260,40 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce Mzdové prostředky 194,33 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 66,07 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 510 tis. Kč v 
položce Finanční vypořádání.

2. vrácení poskytnuté první části dotace ve výši 510 007,00 Kč na depozitní účet MPSV 
6015-2229001/0710 pod
VS: 0304810336, a to nejpozději do 30ti dnů od vydání změnového právního aktu č. 2 na 
základě Opravného rozhodnutí č. 1

1167/48R/2020
Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Priority pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro integrované 
nástroje ITI, IPRÚ, CLLD“ a „Tabulka dalších investičních záměrů“, které budou součástí 
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Strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 
materiálu

1168/48R/2020
Projekty „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ a „Podpora řízení 
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - akceptace vydaných dodatků k 
Právnímu aktu OPTP 

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

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 5/O o poskytnutí dotace č.j. 7918/2018-55/5/O ze dne 
20. 5. 2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace II.“
2. informaci o vydání Rozhodnutí č. 1/O o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/1/O ze dne 
20. 5. 2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
3. informace o Podmínkách realizace č. 5/O u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ z Operačního programu Technická pomoc
4. informace o Podmínkách realizace č. 1/O u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc

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

a) akceptování opravených Podmínek č. 5/O u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
ISKP2014+

T: 31. 7. 2020

2. Ing. Martinovi Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje

a) akceptování opravených Podmínek č. 1/O u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
ISKP2014+

T: 31. 7. 2020

1169/48R/2020
Projekt "Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 
2021 - 2030" - Rozhodnutí o změně č.1 a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

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

1. rozhodnutí o změně č.1 ze dne 23.5.2020 u projektu „Příprava a zpracování Strategie 
rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 2030“ – změna harmonogramu projektu

B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML1021495 mezi Statutárním městem Ústí 
nad Labem a společností KPMG Česká republika, s.r.o. - Předmětem dodatku č. 1 je 
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prodloužení termínu předání kompletního díla do prosince 2020 z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 a z důvodu 
následných krizových opatřeních vlády a mimořádných opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví ČR

1170/48R/2020
Projekt „Vesele do školy“ – Oznámení o zrušení dotačního programu „Program 
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020“. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. oznámení o zrušení dotačního programu Krajského úřadu Ústeckého kraje „Program 
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020“ pro projekt „Vesele do školy“

1171/48R/2020
Projekt"Krizové byty" Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu "Krizové byty" Dodatek č. 1

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

1. informaci o Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ ze dne 4. 5. 2020

B) schvaluje

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k 
realizaci projektu „Krizové byty“ ze dne 4. 5. 2020

1172/48R/2020
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města 
Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility 
města Ústí nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společnostmi 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu předání kompletního díla o 5 měsíců z 
důvodu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 a z 
důvodu následných krizových opatřeních vlády a mimořádných opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví ČR, v jejichž důsledku nemohly být v rámci Plánu udržitelné městské 
mobility města Ústí nad Labem uskutečněny jednání a společné akce, které jsou důležitou 
součástí kompletního díla.

1173/48R/2020
Rozpočtové opatření OSR - MRS VstupenkyÚstí
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 600 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 600 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené OSR nad schválený rozpočet)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje o částku 
600 tis. Kč v položce Oddělení cestovního ruchu

1174/48R/2020
Rozpočtové opatření OIÚP – „Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem“ – projektová 
dokumentace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření Odboru investic a územního plánování v celkové výši 3 500,00 tis. 
Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 1 000,00 tis. Kč u 
akce „Posílení bytového fondu – PD“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 1 000,00 tis. Kč u 
akce „Investiční rezerva OIÚP – PD“
c) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 1 500,00 tis. Kč u 
akce „Projektové záměry v ZOO“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 3 500,00 tis. Kč 
na akci „Pavilon primátů v ZOO Ústí nad Labem – PD“

1175/48R/2020
Rozpočtové opatření ODM - nákup elektrokol

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 275 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 275 
tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk. č. 04 o 
částku 275 tis. Kč na akci "Nákup elektrokol"

1176/48R/2020
Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce komunikace Moskevská"
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1177/48R/2020
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu pozemků p. č. 3418/1 o výměře 1003 m2, p. č. 3418/3 o výměře 1471 
m2, p. č. 3418/4 o výměře 163 m2 včetně budovy čp. 3558 a p. č. 3419/3 o výměře 964 m2, 
vše v k. ú. Ústí nad Labem (celková výměra 3601 m2) za účelem provozování 
regulovaného parkování

1178/48R/2020
Nabytí pozemků p. č. 900, 901 a 902 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s nabytím pozemků p. č. 900 o výměře 324 m2, p. č. 901 o výměře 2446 m2 a p. č. 902 o 
výměře 836 m2 vše v k. ú. Krásné Březno za částku 220.000,- 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

1179/48R/2020
Úprava usnesení č. 1115/47R/20 ze dne 1. 6. 2020 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení RM č. 1115/47RM/20 ze dne 1.6.2020 v bodě A) následovně:
2. a) text „ období r. 2019“ se nahrazuje textem „ období r. 2020“
2. b) text „ období r. 2019“ se nahrazuje textem „ období r. 2020“
c) ostatní text zůstává nezměněn

1180/48R/2020
Úhrada nákladů na doplnění PD – DČJ kanalizace Strážky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. úhradu nákladů spojených s doplněním projektové dokumentace na zřízení kanalizační 
přípojky k objektu č.p. 44 v k.ú. Strážky u Habrovic o elektro přípojku ve výši max. 4 
000,-Kč bez DPH paní Anně Kopečkové

1181/48R/2020
Dodatek příkazní smlouvy - Zanádraží
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu parkovacích garáží a 
veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba), z 
důvodu snížení mzdových nákladů

1182/48R/2020
Rozpočtové opatření ODM - oprava chodníku Beach aréna

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru městských organizací a školství a 
finančního odboru ve výši 300,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 74,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 226,00 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOŠ
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku o částku 300,00 tis. Kč na opravy a údržbu

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 
blízkých službám sociálním 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
          

         

1183/48R/2020
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádosti o změnu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změny dotací poskytnutých v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:
a) Šance žít – chance be live, z. s. (IČ 22832734) úprava rozpočtu u akce „Mladí duchem – 
Brouci, my a big beat“
b) Šance žít – chance be live, z. s. (IČ 22832734) úprava rozpočtu u akce „Lady karneval“
c) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081) úprava rozpočtu a rozsahu u akce „Malý Hamburk“
d) Vágner Martin (IČ 86934741) úprava rozpočtu u akce „Ústí live!“
e) Pém Jaroslav (IČ 87075288) úprava rozpočtu u akce „Ústecké slavnosti 2020“
f) Beneš Martin (IČ 74646290) úprava rozpočtu u akce „Cesta k nám – 16. ročník“
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2. změny účelů dotací poskytnutých v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Via Europa z. s. (IČ 26672499) změna účelu u dotace ve výši 10.000,- Kč z akce 
„Tradice našich svátků – Velikonoce“ na akci „Tradice našich svátků – Vánoce“

3. vzor dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem 2020 v oblasti kultury – změna termínu vyúčtování, dle přílohy usnesení

1184/48R/2020
Dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit - žádosti o změnu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změny dotací poskytnutých v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu Odboru kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:
a) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) úprava rozpočtu u akce „RunTour Ústí nad 
Labem 2020“

2. změny dotací poskytnutých v oblasti volnočasových aktivit v roce 2020 z rozpočtu 
Odboru kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) SPOLEČNĚ, z.s. (080 44 112) úprava rozpočtu u akce "Upálíme čarodějnice Společně - 
2020"
b) SPORT UNION, z.s. (445 54 044) úprava rozpočtu u akce "Projekt "Uvaž pásek, neber 
drogy!"
c) Za Sebuzín krásnější, z.s. (226 72 729) úprava rozpočtu u akce "Dětský den"

1185/48R/2020
Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti sportu „Akce sportovního kalendáře“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. matematické zaokrouhlování částek na celé stokoruny na základě bodového hodnocení 
žádostí v oblasti sportu „Akce sportovního kalendáře“

2. krácení navržených finančních prostředků o 26 % na základě bodového hodnocení 
žádostí v oblasti sportu „Akce sportovního kalendáře“

3. výjimku v minimální výši jednotlivě poskytnuté dotace v oblasti sportu „Akce 
sportovního kalendáře“ na základě bodového hodnocení u subjektů, které krácením 
finančních prostředků o 26 % klesly pod minimální hranici 20.000,- Kč a poskytnutí dotací 
z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb a následné uzavření smluv 
s těmito subjekty takto:
a) Beach Aréna Ústí, z.s. (IČ 226 75 264) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Závěrečný turnaj Ústecké ligy minibeach/beach dětí a mládeže“ ve výši 17.700,- Kč
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b) FK Ústí nad Labem – ženy z.s. (IČ 228 87 458) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Arma Winter Cup“ ve výši 17.000,- Kč
c) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 442 23 609) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Ústecký pohárek“ ve výši 15.900,- Kč
d) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Ústecká bruslička“ ve výši 18.800,- Kč

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:
a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „BASTA AKADEMIE 2020“ ve výši 25.900,- Kč
b) Bicykl Team Ústí nad Labem z.s. (IČ 061 60 964) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Ústí MTB CUP - seriál závodů horských kol 2020“ ve výši 37.000,- Kč
c) Česká streetballová federace, z.s. (IČ 265 18 686) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Severská Bitva 2020 - Francův memoriál“ ve výši 22.200,- Kč
d) FK Ústí nad Labem – ženy z.s. (IČ 228 87 458) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Arma Women Cup“ ve výši 25.600,- Kč
e) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 442 23 609) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Ústecký pohár“ ve výši 20.100,- Kč
f) INOVASTAR s.r.o. (IČ 044 36 831) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Beautiful and Strong - pohárová fitness soutěž“ ve výši 35.200,- Kč
g) "Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z.s." (IČ 050 59 810) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Kufrování s Kobulem“ ve výši 20.400,- Kč
h) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Milada Winter Run 2020“ ve výši 25.900,- Kč
i) SKI klub Telnice – spolek (IČ 708 67 780) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Telnický rohlík 2020“ ve výši 28.100,- Kč
j) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční pohár talentů karate 2020“ ve výši 33.300,- Kč
k) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „60. ročník Telnického lesního běhu“ ve výši 22.000,- Kč
l) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Mezinárodní turnaj kadetů v boxu “OH naděje““ ve výši 
37.000,- Kč
m) Rudolf Štípek (nar. 30. 10. 1969) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Hudy 
cup-dětské lezecké závody Olympijský trojboj“ ve výši 33.300,- Kč
n) Taneční skupina Freedom z.s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „DANCEMANIA CUP 2020 - celorepubliková soutěž tanečních a sportovních 
formací“ ve výši 28.000,- Kč
o) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Memoriál Rudolfa DUFKA - mezinárodní žákovský turnaj v 
házené“ ve výši 30.600,- Kč
p) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená p.s. (IČ 057 86 428) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Memoriál M. Koloce“ ve výši 35.000,- Kč
q) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Memoriál Zdeňka Vaněčka, závody mládeže v plavání, 52. 
ročník“ ve výši 33.300,- Kč
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r) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s. (IČ 057 87 343) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „49. Ústecká zatáčka“ ve výši 27.300,- Kč
s) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Pohár 
Palivového kombinátu Ústí, s.p.“ ve výši 33.300,- Kč
t) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „NIGHT DUAL SHOW“ ve výši 31.500,- Kč
u) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 27.800,- Kč
v) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Krušnohorská brusle“ ve výši 29.100,- Kč
w) Už tam budeeem?!, z.s. (IČ 069 99 786) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„T-Mobile Olympijský běh v Ústí nad Labem“ ve výši 15.800,- Kč
x) Už tam budeeem?!, z.s. (IČ 069 99 786) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Běžíme pro Paměť národa v Ústí nad Labem 2020“ ve výši 15.800,- Kč
y) Veronika Vágnerová (nar. 26. 4. 1973) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„VitaSport maraton“ ve výši 13.000,- Kč

B) neschvaluje

1. udělení výjimky z místa pořádání/konání akce v oblasti sportu „Akce sportovního 
kalendáře“:
a) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na akci „Mistrovství ČR v kulečníku na 
malých stolech“
b) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na akci „Mistrovství ČR v kulečníku na 
velkých stolech“
c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na akci „60. ročník 
Telnické patnáctky“
d) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na akci „Pohár města Ústí“

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:
a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „8 BASTA CUP Ústí n.L.“ ve výši 50.000,- Kč
b) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Mistrovství ČR v kulečníku na malých stolech“ ve výši 40.500,- Kč
c) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Mistrovství ČR v kulečníku na velkých stolech“ ve výši 40.000,- Kč
d) Monika Fantová (IČ 868 70 637) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Podzimní AGI hrátky“ ve výši 27.279,- Kč
e) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. (IČ 692 91 969) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „„Memoriál Václava Ševčíka a Karla Nárovce““ ve výši 16.800,- Kč
f) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. (IČ 692 91 969) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „"Zimní turnaj Jaroslava Zabloudila FK ČL Neštěmice"“ ve výši 47.000,- 
Kč
g) PhDr. Jakub Jirgle (IČ 880 01 024) na částečno úhradu nákladů spojených s akcí „4. 
CHARITATIVNÍ BRUTAL KRUHÁČ RACE“ ve výši 14.000,- Kč
h) Kateřina Marešová (IČ 467 28 309) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Offroad Cup 13“ ve výši 50.000,- Kč
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i) Potápěči Ústí nad Labem p.s. (IČ 050 84 750) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Ústecký žabák“ ve výši 8.750,- Kč
j) Potápěči Ústí nad Labem p.s. (IČ 050 84 750) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Vánoční potápění v Ústí n/L“ ve výši 7.000,- Kč
k) SK Brná, z.s. (IČ 270 40 968) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dělám co 
mě baví - miniliga přípravek podzim 2020“ ve výši 46.000,- Kč
l) SK Brná, z.s. (IČ 270 40 968) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Miniliga 
přípravek jaro-léto/2020“ ve výši 46.000,- Kč
m) SK Hostovice z.s. (IČ 442 26 829) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Sportovní den v Hostovicích“ ve výši 25.000,- Kč
n) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Vánoční pohár nadějí 2020“ ve výši 25.000,- Kč
o) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký regionální Pohár a Ústecká Regionální Liga družstev žactva“ ve výši 50.000,- Kč
p) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „60. ročník Telnické patnáctky“ ve výši 49.000,- Kč
q) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 21.700,- Kč
r) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem (IČ 445 54 222) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „28. ročník Šachového festivalu Ústí n.L. 2020“ ve výši 50.000,- Kč
s) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem (IČ 004 82 129) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „LABSKÝ POHÁR“ ve výši 35.500,- Kč
t) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Pohár 
města Ústí“ ve výši 50.000,- Kč
u) Universitní sportovní klub Slávie (IČ 445 52 319) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Přebor UJEP a veřejný závod v přespolním běhu“ ve výši 50.000,- Kč
v) Veronika Vágnerová (nar. 26. 4. 1973) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„VitaSport půlmaraton“ ve výši 35.000,- Kč
w) VitaSport, z.s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„VitaSport desítka“ ve výši 30.000,- Kč
x) VitaSport, z.s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „VitaSport 
patnáctka“ ve výši 35.000,- Kč

1186/48R/2020
Poskytnutí dotací v roce 2020 v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně 
postižených osob“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z místa pořádání/konání akce v oblasti volnočasových aktivit „Akce 
zdravotně postižených osob“:
a) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Ústí nad Labem (IČ 
442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Sportovní olympiáda v 
netradičních disciplínách“ ve výši 15.400,- Kč.

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ a následné 
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uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Ústí nad Labem (IČ 
442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Sportovní olympiáda v 
netradičních disciplínách“ ve výši 15.400,- Kč
b) Parta HIC z.s. (IČ 065 93 461) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže“ 
ve výši 21.000,- Kč
c) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 604 58 887) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Pomoc nemocným Parkinsonovou nemocí: hipoterapie, pohyb a orientace v 
terénu, cvičení v tělocvičně, rehabilitační cvičení v bazénu“ ve výši 22.500,- Kč
b) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Orientační pochod a zážitkové semináře TyfloCentra Ústí nad 
Labem, o.p.s.“ ve výši 24.000,- Kč
d) Centrum podpory zdraví z.ú. (IČ 226 08 389) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Cvičení mentálně postižených“ ve výši 23.750,- Kč
e) Michaela Aigermanová (IČ 682 91 370) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Zdravotní cvičení pro osoby se zdravotním handicapem“ ve výši 15.000,- Kč

B) neschvaluje

B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Výjezdy pro klienty TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.“ ve výši 
30.000,- Kč
b) SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem (IČ 445 56 934) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s projektem „PASažéři“ ve výši 40.000,- Kč

1187/48R/2020
Znovu otevření dotačního Programů v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. znovu otevření dotačního „Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí 
nad Labem v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
2. znovu otevření dotačního „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
3. znovu otevření dotačního „Program pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ takto:
a) mimořádné žádosti o dotace
- částečná úhrada nájmů a energií sportovních klubů a jednot

1188/48R/2020
Zrušení dotačních kategorií v oblasti sportu a volnočasových aktivit v rámci 
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dotačních Programů pro poskytování dotací v roce 2020 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 ruší

1. tyto dotační kategorie v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v 
roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ s účinností k 15. 6. 2020:
a) Mimořádné sportovní výkony
b) Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
c) Mimořádné žádosti o dotaci
- mimořádné žádosti nad rámec

2. tyto dotační kategorie v rámci Programu pro poskytování dotací v oblasti 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“ s účinností k 15. 6. 2020:
a) Akce zdravotně postižených osob

1189/48R/2020
Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 619,76 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné 
náhrady) ve výši 619,76 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 619,76 tis. Kč v položce Oprava a údržba

1190/48R/2020
Rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací a školství

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací a školství v 
celkové výši 808,59 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 808,59 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich 
následků
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 808,59 tis. Kč v položce Provozní výdaje

1191/48R/2020

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 16 z 26



Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 225,80 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 225,80 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 225,80 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 21,63 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 103,08 tis. Kč
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 15,24 tis. Kč
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 54,98 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 1,10 tis. Kč
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 29,77 tis. Kč

1192/48R/2020
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 190 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 190 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
190 tis. Kč na realizaci opravy vodovodní přípojky k tenisovému areálu

B) ukládá
1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci

a) použít finanční prostředky, dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na realizaci 
opravy vodovodní přípojky k tenisovému areálu

T: 31. 12. 2020

1193/48R/2020
Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení darů COVID-19
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 107,50 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté dary) ve 
výši 107,50 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o 
částku 47,50 tis. Kč v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o 
částku 60,00 tis. Kč v položce Nákup DDHM

1194/48R/2020
Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného úkolu, včetně 
plnění úkolů v souvislostí s epidemií COVID-19, dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/9/2020)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2020)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/11/2020)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/12/2020)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/13/2020)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2020)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/15/2020)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2020)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/17/2020)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/18/2020)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/19/2020)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/20/2020)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/21/2020)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
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organizace (rozhodnutí č. O/22/2020)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/23/2020)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/24/2020)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/25/2020)
r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/26/2020)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/27/2020)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/28/2020)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/29/2020)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/30/2020)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/31/2020)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/32/2020)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/33/2020)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/34/2020)
aa) Mgr. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/35/2020)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/36/2020)
cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2020)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/38/2020)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2020)
ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/40/2020)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/41/2020)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/42/2020)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/43/2020)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/44/2020)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/45/2020)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
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příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/46/2020)
mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/47/2020)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/48/2020)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/49/2020)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/50/2020)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/51/2020)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/52/2020)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/53/2020)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/54/2020)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/55/2020)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/56/2020)
ww) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/57/2020)
xx) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/58/2020)
yy) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
(rozhodnutí č. O/59/2020)
zz) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/60/2020)
aaa) Ing. Martin Mata, MBA, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/61/2020)

2. ředitelům příspěvkových organizací za oblast sociálních služeb odměny za splnění 
mimořádného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:
a) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/63/2020)
b) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/64/2020)
c) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/65/2020)
d) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/66/2020)
e) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/67/2020)
f) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/68/2020)
g) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
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O/69/2020)
h) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/70/2020)

3. v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního 
důchodu ke dni 31. 7. 2020
a) Mgr. Olze Polákové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/71/2020)

B) neschvaluje

1. odměnu za splnění mimořádného úkolu, včetně plnění úkolů v souvislostí s epidemií 
COVID-19, dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů
a) Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

1195/48R/2020
Odměny ředitelů škol v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. odměny ředitelům škol za úspěšné plnění úkolů v rámci pilotního programu „Podpora 
pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“ takto:
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/6/2020)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/7/2020)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/8/2020)

1196/48R/2020
Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2020 (platový výměr č. 12/2020)
2. Mgr. Michalu Ševcovicovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2020 (platový výměr č. 13/2020)
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3. Mgr. Jindře Šteflové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2020 (platový výměr č. 14/2020)
4. Mgr. Bc. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2020 (platový výměr č. 15/2020)

1197/48R/2020
Stanovení platu ředitele Domova pro seniory Dobětice a Domova pro seniory 
Chlumec

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. PhDr. Jiřímu Vronskému, řediteli Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2020 (platový výměr č. 16/2020)
2. Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2020 (platový výměr č. 17/2020)

1198/48R/2020
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ 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., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu 
žáků ve třídě

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace

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)

1199/48R/2020
Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí Muzeem města Ústí nad Labem, 
p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s pronájmem následujících nemovitostí a pozemků v k. ú. Klíše, jejichž vlastníkem je 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ 000 11 789, se sídlem Ústí 
nad Labem, Revoluční 1930/86:
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a) pozemek p. č. 1514/17 o výměře 1 455 m2, vč. budovy č. p. 978, která je jeho součástí
b) pozemek p. č. 1514/18 o výměře 8 128 m2
Muzeem města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 003 61 321, se sídlem 
Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem
2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí dle bodu A) 1. tohoto usnesení mezi Muzeem 
města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 003 61 321 a Spolkem pro chemickou 
a hutní výrobu, akciovou společnosti, IČ 000 11 789

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve výši 
300 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 300 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Muzeu města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 300 tis. Kč na pokrytí nájmu v nemovitostech 
pronajatých od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

C) ukládá
1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, p. o.

a) použít finanční prostředky, dle bodu B) 1., písmena b) tohoto usnesení na pokrytí nájmu 
v pronajatých nemovitostech dle bodu A) 1.

T: 31. 12. 2020

1200/48R/2020
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Domov pro seniory 
Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Domova pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizace, Šrámkova 3305/38a, Ústí nad Labem, IČ 44555407, od 
České alzheimerovské společnosti, o.p.s., Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8, IČ 
66000971, ve výši 10 000,00 Kč, na pořízení testů protilátek na COVID-19

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

1201/48R/2020
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 
2019/2020 a udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 
2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. 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) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 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, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu Mateřských škol v době 
letních prázdnin školního roku 2019/2020 uvedených v bodě A) 1

b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy 
uvedené v bodě A) 2

1202/48R/2020
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Činoherní 
studio města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
19 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19 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 Činoherní studio 
města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši
19 tis. Kč na vydání publikace „Antologie současného německojazyčného dramatu“

1203/48R/2020
Odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené se společností ROYAL TECH s.r.o.

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

1. porušení smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo k podlimitní veřejné 
zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická“ ze 
strany zhotovitele společnosti ROYAL TECH s.r.o., se sídlem Fáblovka 404, 533 52 
Pardubice 
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B) schvaluje

1. odstoupení Statutárního města Ústí nad Labem od smlouvy o dílo k podlimitní veřejné 
zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická“ 
uzavřené dne 2. 3. 2020 se zhotovitelem společností ROYAL TECH s.r.o., se sídlem 
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 27558657 z důvodu prodlení zhotovitele s provádění 
díla 

1204/48R/2020
Rozpočtové opatření KP a KT 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 368,75 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto:

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 368,75 tis. Kč 
v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 368,75 
tis. Kč takto:

- 285,35 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 83,40 tis. Kč v položce Povinné pojistné

1205/48R/2020
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ – 
akceptace změnového Rozhodnutí č. 2/O, včetně podmínek z Operačního programu 
Technická pomoc

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

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2/O o poskytnutí dotace č.j. 
51272/2018-55/2/O z Operačního programu
Technická pomoc ze dne 20. 5. 2020

2. informace o Podmínkách realizace projektu z Operačního programu Technická pomoc 
pro období 2014-2020

B) ukládá
1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátoru města

a) akceptování Podmínek č. 2/O elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
ISKP2014+

T: 30. 6. 2020
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Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 26 z 26


