
U s n e s e n í

z 58. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 19. 10. 2020

Usnesení č. 1376/58R/20 - 1410/58R/20

1376/58R/20
Změna ve složení představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s.

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

1. rezignaci Ing. Igora Babíka na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem, a.s. ke dni 31. 10. 2020

B) volí

s účinností k 1. 11. 2020
1. Jaroslava Šimanovského
a) do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.

1377/58R/20
Petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům"

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

1. petici občanů k projektu města „Čelakovského smíšený dům“

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

a) předložit petici uvedenou v bodě A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města k projednání

T: 14. 12. 2020

1378/58R/20
Rozpočtové opatření KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve 
výši 50,00 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 50,00 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 50,00 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky

1379/58R/20
Změna společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad 
Labem s.r.o. 

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

1. návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 
Labem s. r. o. doručený městu Ústí nad Labem společností CĚZ Teplárenská a. s. dne 7. 10. 
2020 

B) souhlasí

se 1. se změnou společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 
Labem s. r. o. takto: čl. XIX. (Dozorčí rada) se doplňuje o nové odstavce 6 a 7, které zní:

čl. XIX.

odst. 6
V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo v jeho nepřítomnosti 
místopředseda dozorčí rady vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) to jest v písemné 
formě nebo s využitím technických prostředků (zejména email, sms, mms apod.). Návrh 
musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo 
údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen dozorčí rady vyjádřit. Návrh 
musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady v uvedené 
lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v 
zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Další podrobnosti k průběhu hlasování mimo 
zasedání může stanovit jednací řád dozorčí rady.
Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda nebo místopředseda dozorčí 
rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou.

odst. 7
Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní. V odůvodněných případech je 
možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování (například s 
využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která 
hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se 
považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí 
rady.

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

a) předložit návrh změny společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí 
nad Labem s. r. o. dle bodu B) tohoto usnesení k projednání na jednání Zastupitelstva města 
Ústí nad Labem 
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T: 14. 12. 2020

1380/58R/20
Schválení darovací smlouvy s Mgr. Tomášem Vlachem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Tomášem Vlachem a statutárním městem Ústí nad 
Labem v postavení obdarovaného, jejímž předmětem je darování lednice kombi, zn. 
ELEKTROLUX CB3401C

B) zmocňuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou vedoucí odboru sociálních věcí
a) aby jménem statutárního města Ústí nad Labem uzavřela darovací smlouvu dle bodu A) 
tohoto usnesení

1381/58R/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 24 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 24 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 24 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 495,41 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) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 495,41 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 347,15 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 115,75 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 26,71 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 5,80 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

1382/58R/20
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Rozpočtové opatření OSV, KT a FO - mimořádná dotace na výkon sociální práce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a finančního odboru, v 
celkové výši 295,55 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 295,55 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 142,95 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
- MO město 49,02 tis. Kč
- MO Severní Terasa 47,52 tis. Kč
- MO Neštěmice 23,55 tis. Kč
- MO Střekov 22,86 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 113,88 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 38,72 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

1383/58R/20
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy ve výši 5 498,10 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s 
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 498,10 tis. Kč v položce účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 746,27 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 253,73 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 481 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 503,30 tis. Kč v položce 
Sociálně-právní ochrana dětí
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 2 513,80 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

1384/58R/20
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí

1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 3527/17 o výměře 406 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
b) p. č. 3527/16 o výměře 161 m2, ost. komunikace – ost. komunikace,
c) p. č. 3527/25 o výměře 1 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
d) p. č. 4248/10 o výměře 64 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
e) p. č. 4248/11 o výměře 103 m2, ost. komunikace – ost. komunikace,
f) p. č. 4249/7 o výměře 127 m2, ost. plocha – jiná plocha,
g) p. č. 5308/7 o výměře 57 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 697 97 111 do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
35/U/Kos/2020 dle bodu A)1.

B) schvaluje

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

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

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

T: 31. 12. 2020

1385/58R/20
Odtahy vozidel bez technické způsobilosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. výši úhrady za odstavení vozidla bez technické prohlídky na ploše k tomu určené dle 
nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Palivovým kombinátem Ústí, 
státní podnik, zde dne 3. 9. 2020 v hodnotě 50 Kč/den v souladu s ustanovením §19d odst. 
2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

1386/58R/20
Veřejné osvětlení - Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na 
území Statutárního města Ústí nad Labem mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. k zajištění správy, provozu, údržby a 
obnovy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení, zapínacího místa 
a hodin na dobu neurčitou s finančním plněním 41 832 314 bez DPH tj. 50 617 099,9 
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včetně DPH ročně

1387/58R/20
Rozpočtová opatření ODM - investice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 3 950 tis. Kč 
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 3 950 
tis. Kč - investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, ve 
výši 2 500 tis. Kč na akci "Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická"
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01, ve 
výši 150 tis. Kč na akci "Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD"
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, ve 
výši 1 300 tis. Kč na akci "Prodloužení chodníku Svádov"

1388/58R/20
Rozpočtové opatření ODM - výměna oken areál Hoření

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 1.500 tis. Kč 
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 1.500 
tis. Kč – Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 1.500 tis. Kč na akci „Výměna oken areál Hoření“

1389/58R/20
Revokace usnesení RM č.1124/47R/20 ze dne 1.6.2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1124/47R/20 ze dne 1.6.2020 v bodě A)2. a B)

B) neschvaluje

1. záměr pronájmu pozemků či částí pozemků p.č. 3812/1, 3813, 3814, 3816, 3818, 3819/1, 
3819/2, 3824, 3829, 3833, 3835, 3837, 3841, 3842/1, vše v k.ú. Ústí nad Labem, a to na 
základě usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město č. 601/33R/20 ze dne 
20.7.2020, kterým nebyl schválen převod dotčených pozemků do vybraného majetku 
statutárního města Ústí nad Labem za účelem realizace sportovně relaxačních aktivit a 
služeb spojených s budováním paleontologického lesoparku v souladu se studií "Areál 
zdraví Větruše"
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1390/58R/20
Schválení peněžitého daru - dražba panenského vína z Městské vinice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Michala Ševcovice za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
2. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od Jaroslava Doubravy za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
3. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 2 500 Kč od Mgr. Ing. Petra 
Nedvědického za dražbu panenského vína z vinice Větruše
4. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od MUDr. Pavly Kacerovské za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
5. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 800 Kč od MUDr. Pavla 
Kacerovského za dražbu panenského vína z vinice Větruše
6. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od Jaroslava Šimanovského za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
7. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od Ing. Aleše Grafa, MBA za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
8. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 5 700 Kč od MUDr. Josefa Leihne za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
9. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 700 Kč od Šárky Nedvědické za dražbu 
panenského vína z vinice Větruše
10. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od Doc. Ing. Jiřího Koláře, 
Ph.D. za dražbu panenského vína z vinice Větruše
11. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od HC NORTH WINGS Ústí 
nad Labem za dražbu panenského vína z vinice Větruše
12. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 000 Kč od Ing. Pavla Tošovského za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše
13. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 800 Kč od Karolina Noelia Graf za 
dražbu panenského vína z vinice Větruše

1391/58R/20
Souhlas vlastníka se situováním hydrovrtu na p.p.č. 2805/1, k.ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vydání souhlasu vlastníka se situováním hydrovrtu na pozemku p.č. 2805/1 v k.ú. Ústí 
nad Labem, který bude sloužit jako vodní zdroj pro prostory na pozemku p.č. 2809 v k.ú. 
Ústí nad Labem, ke kterému má právo hospodaření se svěřeným majetkem obce Zoologická 
zahrada Ústí nad Labem, p.o., IČ: 00081582. Souhlas vlastníka se situováním vrtu 
nenahrazuje jiná stanoviska, která jsou pro povolení zřízení vrtu potřebná.

1392/58R/20
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem“
2. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti 
SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
3. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2021“ v rámci „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem“

1393/58R/20
Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem“ v předloženém znění

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021“ v rámci „Programu pro 
poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“ v předloženém znění

1394/58R/20
Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s udělením výjimky z uvedených ustanovení dotačního Programu pro poskytování 
víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 
2021-2022 takto:
a) z čl. II bod 3 pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – žadatel je 
právnická osoba, jejímž zřizovatelem je územně samosprávný celek
b) z čl. II bod 3 pro Základní uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. 
Churchilla 4, příspěvkovou organizaci (IČ 00831085) - žadatel je právnická osoba, jejímž 
zřizovatelem je územně samosprávný celek
c) z čl. III písmeno B) pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – 
požadovaná dotace je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše
d) z čl. III písmeno B) pro Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091) – požadovaná dotace 
je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2021 a 2022“ a 
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
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a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v 
Ústí nad Labem“ ve výši 550 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 550 tis. Kč v roce 2022
b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 0083186), na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí 
nad Labem v Severočeské vědecké knihovny“ ve výši 1.200 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 
1.200 tis. Kč v roce 2022
c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář“ ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2021 a 
ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2022
d) Collegium Bohemicum, o. p. s. (IČ 27309231), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ ve výši 1.290.000,- Kč v roce 
2021 a ve výši 1.220.000,- Kč v roce 2022

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 
2021 a 2022“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 
300 tis. Kč v roce 2022
b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní 
festival KULT“ ve výši 450 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 450 tis. Kč v roce 2022
c) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 150 tis. Kč v roce 2022
d) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „festival Barevná planeta“ ve výši 350 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 400 tis. Kč v roce 
2022
e) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 
organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Virtuosi per 
musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 230 tis. Kč v roce 2022

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

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

T: 2. 11. 2020

1395/58R/20
Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.1, p.s., (IČ:750 14 271) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva zámku Stekník u Loun“ ve výši 
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8.800,- Kč
b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.3, p.s., (IČ: 750 14 327) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční Martinské posezení“ ve výši 10.500,- 
Kč
c) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory“ ve výši 20.000,-Kč.
d) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace č.4, p.s. (IČ: 750 14 343) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení u Kastnerů (Trmice)“ ve 
výši 8.000,-Kč

1396/58R/20
Ústecké Vánoce 2020 – smlouva o spolupráci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci městské akce "Ústecké Vánoce 2020" se 
subjektem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (IČ 00011789), která 
je přílohou tohoto usnesení

1397/58R/20
Rozpočtové opatření KT a OŠKS - SW pro správu dotačních řízení 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pořízení SW pro správu dotačních řízení

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb ve výši 1 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb o částku 1 500 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 500 tis. 
Kč v položce Městský informační systém

1398/58R/20
Severočeské divadlo s. r. o. - poskytnutí dotace v roce 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 
určeného na oblast kultury v roce 2020 pro Severočeské divadlo s. r. o. (IČ 22774289) s 
účelem poskytnutí "Slavnostní koncert k výročí republiky" ve výši 50.000,- Kč a následné 
uzavření smlouvy

1399/58R/20
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok 2020
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se změnou v čerpání dotace z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast kultury v roce 2020 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč jejíž účelem je částečná úhrada nákladů 
na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2020“ a 
následným uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 1023621ze dne 
18. 5. 2020 v čl. II. (Účel poskytnutí dotace) odst. 2 takto:
Příjemce se zavazuje dotaci čerpat následovně:
a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 189 tis. Kč
b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020 ve výši 11 tis. Kč

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

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

T: 14. 12. 2020

1400/58R/20
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z OPTP

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

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/2 ze dne 7. 7. 
2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
2. informaci o vydání Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/3 ze dne 30. 9. 
2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
3. informace o Podmínkách realizace č. 2 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc
4. informace o Podmínkách realizace č. 3 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc

B) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) akceptování Podmínek č. 2 a 3 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace III.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+

T: 30. 10. 2020

1401/58R/20
Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 
2021-2027

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

1. stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 
období 2021-2027

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

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání informaci o přípravě 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027 
dle bodu A).

T: 2. 11. 2020

1402/58R/20
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 435,78 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých 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 1 435,78 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 1 
435,78 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizaci ve 
výši 280,39 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci
ve výši 1 155,39 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 2 338,26 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 338,26 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 2 338,26 tis. Kč na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a 
kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 
takto:
Domov Velké Březno, p. o. 676,41 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 167,70 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 437,61 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 113,06 tis. Kč
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DS Krásné Březno, p. o. 628,03 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 162,81 tis. Kč
Pečovatelská služba, p. o. 152,64 tis. Kč

1403/58R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - Vybudování bezbariérového přístupu do parku a 
nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - PD

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic ve výši 4 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 4 500 
tis. Kč - Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 4 500 tis. Kč na akci
„Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a 
Krušnohorské)“ - PD

1404/58R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – zapojení finančních prostředků SFŽP na 
služby "Kotlíkového specialisty"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 70 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 70 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze stát. fondů-neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 70 tis. Kč 

1405/58R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 118,86 tis. Kč – 
převod finančních prostředků na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad 
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Labem“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 118, 86 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 118,86 tis. 
Kč na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce Mzdové prostředky 92,37 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 26,49 tis. Kč

1406/58R/20
Odměna ředitelky MŠ U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 
Spálence 1022/27, příspěvkové organizace
a) odměnu (rozhodnutí č. O/82/2020) za splnění mimořádného úkolu souvisejícího s 
přípravou na rekonstrukci budovy mateřské školy a vytvoření podmínek pro řádné zahájení 
předškolního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v náhradních prostorách

1407/58R/20
Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 3/2019 a Směrnici RM č. 4/2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

s účinností od 1. 11. 2020
1. dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 3/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny 
ředitele školy a školského zařízení, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy
2. dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny 
ředitele příspěvkové organizace, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy

1408/58R/20
Souhlas se zřízením odloučených pracovišť MŠ U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. se zřízením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „mateřská škola“ a 
„školní jídelna“ Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 
příspěvkové organizace na dobu určitou do 31. 8. 2021 na adrese
a) Horní 195, Ústí nad Labem
b) Školní 820/17a, Ústí nad Labem
c) České mládeže 230/2, Ústí nad Labem
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1409/58R/20
Stanovení platu ředitelky Mateřské školy U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 
Spálence 1022/27, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 11. 2020 (platový výměr č. 20/2020)

1410/58R/20
Zrušení konání ZM dne 2. 11. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 ruší

1. konání zasedání ZM dne 2. 11. 2020

Ing. Věra Nechybová PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.  od ČEZu.pdf kusnesení č. 1379/58R/20





spolecenska smlouva thmu k 1.10.2012.pdf k usnesení č. 1379/58R/20























změna společenské smlouvy THMÚ 2015.pdf k usnesení č. 1379/58R/20
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