
U s n e s e n í

z 50. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 12. 8. 2020

Usnesení č. 1233/50R/20 - 1267/50R/20

1233/50R/20
Jmenování ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové 
organizace

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

1. doporučení konkursní komise ze dne 7. 7. 2020 na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace 

B) jmenuje

1. Bc. Michaelu Perglerovou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 9. 2020

C) stanovuje

1. Bc. Michaele Perglerové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 9. 2020 (platový výměr č. 19/2020)

1234/50R/20
Smlouva o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního 
hlásného a varovného povodňového systému s Ústeckým krajem

1235/50R/20
Memorandum o sdílené vizi jezera Milada

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Memoranda o sdílené vizi jezera Milada mezi městem Ústí nad Labem a 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 16



Palivovým kombinátem Ústí, s. p., Ústeckým krajem, městem Chabařovice, městem Trmice 
a obcí Řehlovice

1236/50R/20
Rezignace na člena dozorčí rady spol. Metropolnet a.s.

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

1. rezignaci p. Zdeňka Putny na členství v dozorčí radě společnosti Metropolnet, a. s. ke dni 
30. 6. 2020

B) volí

1. Marka Košína, nar. *************
a) do funkce člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a. s., IČ 25439022 

1237/50R/20
Návrh na uzavření smlouvy se společností Worldline 

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

1. informaci o změně poskytovatele služeb spojených s peněžními operacemi ve prospěch 
našeho města formou platebních karet s tím, že tato změna se uskutečňuje dle požadavku 
Komerční banky a.s. a neznamená pro město zvýšené nároky na rozpočet

B) schvaluje

1. uzavření smlouvy se společností Worldline Czech Republic s.r.o v předloženém znění

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

a) podepsat za statutární město Ústí nad Labem smlouvu dle předchozího bodu B)

T: 31. 8. 2020

1238/50R/20
Revokace bodu C) odst. 2a) usnesení RM č. 1099/46R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. část usnesení RM č. 1099/46R/20 ze dne 18. 5. 2020, bod C) odst. 2a), kterým ukládá 
ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru zajistit ve spolupráci s jednotlivými 
odbory úpravu rozpočtu, která bude reflektovat změny organizační struktury …s termínem 
do 17. 8. 2020

B) ukládá
Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO 
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a) předložit návrh rozpočtových opatření, která budou reflektovat změny organizační 
struktury MmÚ k 1. 9. 2020 dle usnesení RM č. 1099/46R/20 ze dne 18. 5. 2020

T: 9. 9. 2020

C) schvaluje

1. aby vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a odboru 
územního plánování a stavebního řádu schvalovali ve své kompetenci, po předchozím 
projednání se členem nebo členy vedení města, nákup zboží a služeb do doby schválení 
rozpočtu pro svůj odbor v orgánech města

1239/50R/20
Úprava usnesení č. 1166/48R/20 ze dne 15. 6. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení RM č. 1166/48R/20 ze dne 15. 6. 2020 v bodě B) 2. následovně: 1.a) původní 
text bodu B) 2 se ruší v celém rozsahu a nahrazuje textem:
2. vrácení první části dotace ve výši 510 007,50 Kč na depozitní účet MPSV , a to do 
31.10.2020. První část dotace je nutné vrátit ve stanovené výši, zaokrouhlování není 
přípustné. Příjemci byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje, proto převádí tuto částku 
na účet kraje na základě Opravného rozhodnutí č.2 ze dne 7. 7. 2020 k Rozhodnutí o změně 
č. 2.

1240/50R/20
Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z Národního programu životního prostředí 
SFŽP ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1000 tis. Kč - zapojení neinvestiční 
dotace ze SFŽP ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1000 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státních fondů - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1000 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

1241/50R/20
Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek kremulátoru 
pro Krematorium Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 
14,60 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 ve výši 
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14,60 tis. Kč u akce „Nákup nemovitostí“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 o 
částku 14,60 tis. Kč na akci „Nákup kremulátoru pro krematorium“

1242/50R/20
Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady 01-07/2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 537,99 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 537,99 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku o částku 537,99 tis. Kč na zajištění správy majetku města

1243/50R/20
Rozpočtové opatření ODM - lanová dráha Větruše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 216,60 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
216,60 tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 216,60 tis. Kč na akci „Lanová dráha na Větruši“

1244/50R/20
Rozpočtové opatření ODM - zapojení příjmů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 1 743 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 181 tis. Kč v položce převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 562 tis. Kč v položce převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (užívání MK – smlouvy)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 453 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 o 
částku 290,00 tis. Kč na akci „Připojení krematoria k MOS - PD“

1245/50R/20
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Schválení daru - pergola ve Vrchlického sadech

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přijetí daru, pergoly postavené ve Vrchlického sadech na p.p.č. 1178, k.ú. Klíše, v 
hodnotě ve výši 85 000,- Kč od Mgr. Michaely Valáškové, bytem 
*********************************************************************

1246/50R/20
Ukončení nájemní smlouvy SML 1013706 ze dne 29. 4. 2011

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy SML 1013706 ze dne 29. 4. 2011 na pronájem části pozemku 
p. č. 310 o výměře 600 m2 z celkové výměry 1985 m2 v k. ú. Svádov dle ustanovení čl. 3 
odst. 3.4., 3.5.c) a 3.8. nájemní smlouvy

1247/50R/20
Rekultivace dolu 5. květen, k. ú. Předlice – Dodatek č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. provedení terénních úprav na pozemcích p. č. 1018/61, 1018/62, 1018/63 a 1018/64, vše 
v k. ú. Předlice, společností ČEZ, a.s.
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu VBB 97-2016, ev. č. ČEZ 
000022_2017 se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649, dle bodu A)1.

1248/50R/20
Souhlas s realizací stavby "Chabařovice - Jezero Milada, centrální kanalizace – 
vodovodní přípojky"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. z hlediska vlastníka dotčených pozemků p. č. 1730/17, p. č. 1730/18, p. č. 1740/11, p. č. 
1730/15 a p. č. 1730/14 v k. ú. Chabařovice vydat souhlasné stanovisko společnosti 
Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ: 00007536 k realizaci tavby „Chabařovice – Jezero 
Milada, centrální kanalizace – vodovodní přípojky“, za podmínek:
a) před uložením do pozemků statutárního města bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti v souladu s bodem A) 1.

1249/50R/20
Úprava usnesení č. 1222/49R/20 ze dne 8. 7. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 upravuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1222/49R/20 ze dne 8.7.2020 takto:
v bodě 2. se text "p.č. 1167/17" ruší a nahrazuje se textem "p.č. 1167/16"

1250/50R/20
Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2021-2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2021-2022“ v předloženém znění

2. „Výzvu k podání žádosti o víceletý grant v oblasti kultury v letech 2021-2022“ v rámci 
„Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2021-2022“ v předloženém znění

3. Formuláře žádostí a vyúčtování jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování 
víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 
2021-2022“ v předloženém znění

1251/50R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1.s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních klubů a 
jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto:

a) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567, na „Úhrada zvýšených 
nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč

b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191, na „Úhrada 
zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 280.000,- Kč

c) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů na 
Městském stadionu v roce 2020“ ve výši
105.000,- Kč

d) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584, na „Částečné pokrytí nákladů AC 
Ústí nad Labem na Městském stadionu 2020“ ve výši 120.000,- Kč

B) ukládá
Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora
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a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 21. 9. 2020

1252/50R/20
Rozpočtové opatření OKSS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb v celkové výši 1 000,00 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
ve výši 300,00 tis. Kč v položce Rezerva odboru

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
ve výši 700,00 tis. Kč v položce Oblast sportu

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb ve výši 1 000,00 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti

1253/50R/20
Jmenování člena dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

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

1. odstoupení BcA. Elišky Venglařové, narozené *************, bytem 
******************************* z funkce člena dozorčí rady Činoherního studia 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace k datu 31. 7. 2020

B) jmenuje

1. Petra Kuneše, datum narození **************, bytem 
***************************** s účinností od 1. 8. 2020
a) členem dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
za Uměleckou radu Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. 

1254/50R/20
Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku - ZŠ E. Krásnohorská

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, E. 
Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace, Elišky Krásnohorské 3084/8, Ústí nad 
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Labem, IČ 44555491, od Ústecké komunitní nadace, Karla IV. 400/11, Ústí nad Labem, IČ 
44552254, ve výši 10 000,- Kč na financování nákladů na vzdělávání pedagogů

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý nadační příspěvek

1255/50R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Pod Vodojemem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové 
organizace, IČ 44553234:
a) ve výši 7 600,- Kč pro období 1. 9. 2020 - 31. 12. 2020
b) ve výši 11 900,- Kč pro období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

1256/50R/20
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 280,97 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 280,97 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 280,97 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace 4,44 tis. 
Kč

Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace 3,50 tis. 
Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 118,04 tis. 
Kč

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 20,88 tis. Kč
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Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 89,66 tis. Kč

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 36,98 tis. Kč

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 1,66 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193,příspěvková organizace 5,81 tis. Kč

1257/50R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – pořízení termokamer

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 766,66 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 766,66 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04, o částku 766,66 tis. Kč 
na investiční akci „Pořízení 8 ks setů termokamer“

1258/50R/20
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 7 748,05 tis. 
Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj na úhradu 
nákladů v rámci realizovaného projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního 
vzdělávání – IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 742,99 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 7 005,06 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkovou organizaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 742,99 tis. Kč na realizaci projektu „Propojení ICT a jazyků v 
systému moderního vzdělávání“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 7 005,06 tis. Kč na realizaci 
projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 3 200 tis. Kč – 
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zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 200 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 3 200 tis. Kč v rámci „Programu 
státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů“ na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 1 362,64 tis. 
Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 362,64 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 v celkové výši 1 362,64 
tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – 
Šablony III. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 
745,97 tis. Kč
- Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové organizaci ve výši 
344,88 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci ve výši 271,79 
tis. Kč

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 30 tis. Kč – zapojení 
účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 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 Kulturní středisko 
města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 30 tis. Kč v rámci programu 
„Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „53. ročník filmové soutěžní přehlídky Střekovská 
kamera“

1259/50R/20
Rozpočtové opatření odboru MOŠ – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v 
souvislosti s rekonstrukcí MŠ U plavecké haly, p. o.

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

1. informaci o rekonstrukci objektu MŠ U plavecké haly a nutnost přestěhování provozu 
mateřské školy do náhradních prostor:
a) FZŠ České mládeže – umístění 1 třídy MŠ vč. zabezpečení stravování dětí
b) MŠ Pastelka – umístění 1 MŠ vč. zabezpečení stravování dětí
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c) ZŠ Vojnovičova (objekt Paprsek) – umístění 2 tříd MŠ
d) MŠ Zvoneček – zabezpečení stravování dětí z 2 tříd MŠ umístěných v objektu ZŠ 
Vojnovičova a umístění kanceláře ředitelky a sborovny v náhradních prostorách

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 129,24 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 129,24 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Fakultní základní 
škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 28,51 tis. Kč 
na úhradu nákladů spojených se zabezpečením provozu a stravování 1 třídy MŠ U plavecké 
haly v náhradních prostorách FZŠ České mládeže, p. o.
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole 
Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 27,18 tis. Kč na 
úhradu nákladů spojených se zabezpečením provozu a stravování 1 třídy MŠ U plavecké 
haly v náhradních prostorách MŠ Pastelka, p. o.
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole 
Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci ve výši 27,85 tis. Kč na 
úhradu nákladů spojených se zabezpečením stravování 2 tříd MŠ U plavecké haly
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole U 
plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci ve výši 45,70 
tis. Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením provozu 2 tříd v objektu ZŠ 
Vojnovičova, p. o. a umístěním kanceláře ředitelky a sborovny v náhradních prostorách MŠ 
Zvoneček, p. o.

C) ukládá
1. Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky, dle bodu B) 1., písmena b) tohoto usnesení na úhradu nákladů 
spojených se zabezpečením provozu a stravování 1 třídy MŠ U plavecké haly v náhradních 
prostorách FZŠ České mládeže, p. o.

T: 31. 12. 2020

2. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky, dle bodu B) 1., písmena c) tohoto usnesení na úhradu nákladů 
spojených se zabezpečením provozu a stravování 1 třídy MŠ U plavecké haly v náhradních 
prostorách MŠ Pastelka, p. o.
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T: 31. 12. 2020

3. Bc. Zuzaně Štochlové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 
623/17, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky, dle bodu B) 1., písmena d) tohoto usnesení na úhradu nákladů 
spojených se zabezpečením stravování 2 tříd MŠ U plavecké haly

T: 31. 12. 2020

4. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 
Spálence 1022/27, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky, dle bodu B) 1., písmena e) tohoto usnesení na úhradu nákladů 
spojených se zabezpečením provozu 2 tříd v objektu ZŠ Vojnovičova, p. o. a umístěním 
kanceláře ředitelky a sborovny v náhradních prostorách MŠ Zvoneček, p. o.

T: 31. 12. 2020

1260/50R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení dotace MPSV na r. 2020 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách - 
COVID-19

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 16 652,05 tis. 
Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši
16 652,05 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 p. o.
ze sociální oblasti v celkové výši 16 652,05 tis. Kč na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19 takto:
Domov Velké Březno, p. o. 1 589,68 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 1 298,44 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 2 708,21 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 3 068,71 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 3 730,52 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 1 726,07 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 991,91 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 1 538,51 tis. Kč

2. ředitelům příspěvkových organizací za oblast sociálních služeb odměny v rámci 
mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 takto:
a) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/72/2020)
b) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
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O/73/2020)
c) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/74/2020)
d) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/75/2020)
e) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/76/2020)
f) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/77/2020)
g) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/78/2020)
h) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/79/2020)

1261/50R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ a FO - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. ponechání finančních prostředků ve výši 181,71 tis. Kč, získaných z prodeje vyřazené 
techniky a vozidel, Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci jako 
zdroje pro pořízení diskového žacího stroje

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve výši 
118,29 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03
o částku 118,29 tis. Kč - Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 118,29 tis. 
Kč na akci “ZOO – pořízení diskového žacího stroje“

B) ukládá
1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. a A) 2., písmena b) tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2020

1262/50R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ a FO - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve výši 
680 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 680 tis. Kč v 
položce Finanční rezerva
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 680 tis. Kč na pokrytí nákladů 
souvisejících s realizací 1. etapy oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních

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 pokrytí 
nákladů souvisejících s realizací 1. etapy oprav interiéru bazénového provozu v Městských 
lázních

T: 31. 12. 2020

1263/50R/20
Vyjádření k otevření nové pobočky zuš Folkloriky Ústecko, s. r. o. podle §147 odst. 1 
p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vydání souhlasu k otevření nové pobočky zuš Folkloriky Ústecko, s. r. o. podle §147 
odst. 1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon)

1264/50R/20
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, Vinařská 737/10, 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)
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1265/50R/20
Řád veřejného pohřebiště

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

1. předchozí souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zněním řádu veřejného pohřebiště

B) schvaluje

1. s účinností od 1.9.2020 řád veřejného pohřebiště týkající se pohřebišť v majetku či 
nájmu Statutárního města Ústí nad Labem a to:
a) Střekov
b) Skorotice
c) Krásné Březno
d) Vaňov
e) Mojžíř
f) Církvice
g) Svádov

C) ukládá
Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) vyvěsit řád veřejného pohřebiště na pohřebištích dle bodu B) odst. 1 tohoto usnesení

T: 1. 9. 2020

1266/50R/20
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 13 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora subjektu Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z.p.s., 
se sídlem Oblá 2885/1, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44556349, zastoupenému paní 
předsedkyní Ivanou Farkašovou

Různé

Rada města Ústí nad Labem po projednání
          

         

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 15 z 16



1267/50R/20
Informace o rozdělování dotací OSV

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

1. informaci o žádosti paní starostky Štrymplové ze dne 23. 6. 2020

B) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) zajistit jednání se všemi dotčenými osobami ve věci dalšího rozdělování dotací v oblasti 
výkonu sociální práce

T: 4. 9. 2020

Ing. Ivaně Štastné, vedoucí odboru sociálních věcí

a) zajistit bezodkladně přerozdělování zbývající části dotace pro letošní rok

T: 4. 9. 2020

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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