
U s n e s e n í

z 64. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 21. 12. 2020

Usnesení č. 1526/64R/20 - 1563/64R/20

1526/64R/20
Plnění úkolů uložených radou města 

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

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

B) revokuje

1. usnesení rady města č. 1366/56R/20

C) částečně revokuje

1. usnesení rady města č. 516/21R/19 v bodě C) 1. a), kdy se uvedený termín mění z 
30.9.2020 na 31.3.2021
2. usnesení rady města č. 516/21R/19 v bodě C) 2. a), kdy se uvedený termín mění z 
30.10.2020 na 30.4.2021

1527/64R/20
Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO Neštěmice na JSDH

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace z MV ČR, 
určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2020 takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 14,40 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Neštěmice ve výši 14,40 tis. 
Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2020 (JSDH Mojžíř)

1528/64R/20
Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Střekov do 
jeho rozpočtu r. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Střekov účelově určených, ale v 
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roce 2020 nedočerpaných, do rozpočtu MO Střekov r. 2021, poskytnutých v r. 2020 z 
rozpočtu MmÚ, určených na neinvestiční akci „Revitalizace hřiště Truhlářova“

1529/64R/20
Žádost MO Severní Terasa o navýšení investiční dotace na akci „Rekonstrukce 
chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“

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

1. přijetí 2 žádostí MO Severní Terasa ze dne 4. 12. 2020 dle přílohy důvodové zprávy o 
navýšení finančních prostředků na investiční akci „Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 
4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“ o 300 tis. Kč do rozpočtu MO v r. 2020, a ponechání v 
letošním roce nedočerpané dotace v původní výši 500 tis. Kč na stejný účel do rozpočtu 
MO v r. 2021

B) neschvaluje

1. navýšení účelové investiční dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 300 tis. Kč 
dle žádosti MO ze dne 4.12.2020 na akci „Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 
k.ú. Ústí nad Labem“ do rozpočtu MO Severní Terasa roku 2020

C) schvaluje

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Severní Terasa účelově určených, 
ale v roce 2020 nedočerpaných, do rozpočtu MO Severní Terasa r. 2021, poskytnutých z 
rozpočtu MmÚ v původní výši 500 tis. Kč, určených na investiční akci „MO Severní Terasa 
– rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“

D) doporučuje

1. radě MO Severní Terasa podat žádost na Magistrát města Ústí nad Labem o 
dofinancování výše uvedené akce "Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. 
Ústí nad Labem“ v r. 2021

1530/64R/20
Provoz plaveckého areálu Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 ukládá

1. řediteli Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

a) zajistit provoz plaveckého areálu Klíše takto:
-samostatně v části kryté plavecké haly včetně souvisejících prostor a činností (se 
samostatným prostorovým vstupem a samostatnou vstupenkou)
-samostatně v prostorově oddělené části venkovního plaveckého areálu včetně 
souvisejících prostor a činností (se samostatným prostorovým vstupem a samostatnou 
vstupenkou). Součástí provozu venkovního plaveckého areálu je i skokanský bazén, do 
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kterého nebude po dobu provozu tohoto venkovního plaveckého areálu umožněn přístup z 
kryté plavecké haly)

T: 31. 12. 2031

1531/64R/20
Zahájení předběžné tržní konzultace na veřejnou zakázku „Služby dotačního 
managementu“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. zahájení vedení předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) na veřejnou zakázku 
„Služby dotačního managementu“ formou dotazníků, které budou zaslány níže uvedeným 
vybraným dodavatelům, a následné uveřejnění protokolu o PTK včetně vyplněných 
dotazníků na profilu zadavatele
2. oslovení dodavatelů: SPF Group, s.r.o., IČO: 25492781; Asistenční centrum, a.s., IČO: 
63144883; Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., IČO: 60279524

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím se zahájením vedení předběžné tržní 
konzultace na veřejnou zakázku „Služby dotačního managementu“
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím se zahájením vedení předběžné tržní 
konzultace na veřejnou zakázku „Služby dotačního managementu“, v případě 
nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

1532/64R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Za Válcovnou – velkoplošná oprava 
chodníku – 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 500 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku 
– 2. etapa“

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Za 
Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Za 
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Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. správy pohledávek PO

1533/64R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Jizerská 10 – 18 – velkoplošná oprava chodníku“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 18 – velkoplošná oprava 
chodníku“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 600 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Jizerská 10 – 18 – velkoplošná oprava 
chodníku“

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Jizerská 
10 – 18 – velkoplošná oprava chodníku“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Jizerská 
10 – 18 – velkoplošná oprava chodníku“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c)Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
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d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. správy pohledávek PO

1534/64R/20
Dodatek č. 3 ke směrnici Rady města č. 1/2016 Správa pohledávek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. dodatek č. 3 ke směrnici rady města č. 1/2016 Správa pohledávek, který je přílohou 
tohoto usnesení

1535/64R/20
Udělení zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu 
Ústí nad Labem – Střekov k podání žádosti ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostovi MO Ústí nad Labem
a) k podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, aktivita 1. 3. 2. 
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt Hospodaření se srážkovými 
vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem – Střekov

1536/64R/20
Rozpočtové opatření OSV a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské správy ve výši 30 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 30 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 30 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

1537/64R/20
Rozpočtové opatření OSV a KT - dodatek č. 1 dotace na sociálně-právní ochranu dětí 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka v celkové výši 1 
048,19 tis. Kč určené na financování mimořádných odměn za ztížené podmínky kvůli šíření 
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nemoci COVID_19 vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro 
obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 048,19 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 783,40 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 264,79 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

1538/64R/20
Rozpočtové opatření městské policie - Prevence kriminality 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 71,37 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 7 tis. Kč 
u akce "Klimatizace MP"
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 50 tis. kč 
u akce "Nákup služebních vozidel
pro MP"
c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 14,37 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 71,37 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

1539/64R/20
Rozpočtové opatření městské policie - Asistenti prevence kriminality v Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 1 342,20 tis. Kč 
takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 52,95 tis. Kč v položce Příjmy z vlastní 
činnosti
(městská policie)

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 50,35 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy
(městská policie)

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 228 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy
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(městská policie - přijaté pojistné náhrady)

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 250 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje

e) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 760,90 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 342,20 tis. Kč
 v položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem

1540/64R/20
Rozpočtové opatření OHS - Obnova vozového parku

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 700 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 700 
tis. Kč v položce Provozní výdaje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 04, o 
částku 700 tis. Kč na akci „Obnova vozového parku“

1541/64R/20
Uzavření Dodatku č. 3 Nájemní smlouvy s firmou PB Centrum a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 (nájem nebytových 
prostorů v objektu fy PB-CENTRUM spol. s r.o. pro potřeby odboru sociálních věcí), který 
je přílohou tohoto usnesení

1542/64R/20
Rozpočtové opatření ODM - nákup podlahového mycího stroje - Krematorium

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 55,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 55,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04, o 
částku 55,00 tis. Kč na akci „Nákup podlahového mycího stroje – Krematorium“

1543/64R/20
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Rozpočtová opatření ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 150 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 150 
tis. Kč v položce Veřejné ovětlení
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 150 tis. Kč na akci "Veřejné osvětlení – rozšíření "

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 200 
tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 200 
tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

1544/64R/20
Rozpočtové opatření ODM - Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 80,40 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 80,40 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 80,40 tis. Kč na akci "Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště"

1545/64R/20
Dodatek k příkazní smlouvě - Nové krematorium

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 objektu krematoria a výkonu dalších práv a 
povinností, z důvodu zvýšení příkazní odměny spojené s navýšením mzdových prostředků, 
v závislosti na počtu provedených žehů a provozu obřadních síní, s účinností od 1. 1. 2021

1546/64R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v 
roce 2021 - „Tradiční kolektivní a individuální sporty“

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

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - tradiční 
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olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži 
ČR včetně mládežnických kategorií“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými 
subjekty takto:
a) FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. (IČ 27048128) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let“ ve výši 4.185.000,- Kč
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. (IČ 272 74 055) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 4.650.000,- Kč
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ 44227116) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 5.115.000,- Kč
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 5.580.000,- Kč
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 14866714) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2.325.000,- Kč
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (IČ 25005758) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 3.255.000,- Kč
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 21 let“ ve výši 2.325.000,- Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 3.255.000,- Kč
i) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s 
mládeží do 21 let“ ve výši 1.395.000,- Kč
j) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021" ve výši 930.000,- Kč

2.poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - ostatní 
seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé 
nejvyšší soutěži“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021" ve výši 250.000,- Kč
b) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. (IČ 06350488) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
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účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021" ve výši 250.000,- Kč

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální 
seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a 
s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 04610881) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 150.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2021" ve výši 75.000,- Kč
c) USK PROVOD, z.s. (IČ 18381375) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021" ve výši 75.000,- Kč

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální 
juniorské sporty" a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44223609) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 190.000,- Kč
b) TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. (IČ 44225261) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let" ve výši 190.000,- Kč
c) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021" ve výši 100.000,- Kč
d) KST Apollo Ústí nad Labem z.s. (IČ 07211104) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 21 let" ve výši 70.000,- Kč.

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

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

T: 1. 2. 2021

1547/64R/20
Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu a Fondu Rady města Ústí nad Labem
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změny dotací poskytnutých a uskutečněných akcí v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu 
odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 22670238) úprava rozpočtu akce „UL-LET 2020 
- MČR“
b) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 22670238) úprava rozpočtu akce „NIGT DUAL 
SHOW“
c) Už tam budeeem?!, z.s. (IČ 06999786) úprava rozpočtu akce „T-Mobile Olympijský běh 
v Ústí nad Labem“
d) Už tam budeeem?!, z.s. (IČ 06999786) úprava rozpočtu akce „Běžíme pro Paměť národa 
v Ústí nad Labem 2020“

2. změny dotací poskytnutých a uskutečněných akcí/projektů v rámci dotačního programu 
Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 
a sociálních služeb takto:
a) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ 05612951) úprava rozpočtu na projekt "VOLEJBAL 
BY TĚ ROZHEJBAL !!!“.

1548/64R/20
Udělení výjimky z počtu žáků v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu žáků 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, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy 
uvedené v bodě A)

1549/64R/20
Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době jarních prázdnin školního 
roku 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době jarních prázdnin školního roku 2020/2021, tj. od 8. 2. 2021 do 14. 2. 
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2021, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění

a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
c) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
d) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
e) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v mateřských školách 
uvedených v bodě A)

1550/64R/20
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočty příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Ústí nad Labem, na 
rok 2021, uvedených v přílohách č. 1 - č. 3 usnesení

B) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI MmÚ

1. Informovat dotčené příspěvkové organizace o schválení „Rozpočtu p. o. na rok 2021,“ 
včetně upozornění na jejich povinnost zveřejnění schváleného rozpočtu na vlastních 
webových stránkách

T: 10. 1. 2021

1551/64R/20
Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2022 - 
2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem 
Ústí nad Labem, pro roky 2022 – 2023, uvedených v přílohách č. 1 - č. 3 usnesení

B) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI MmÚ

1. informovat dotčené příspěvkové organizace o schválení „Střednědobého výhledu 
rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023,“ včetně upozornění na jejich 
povinnost zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu na vlastních webových stránkách
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T: 10. 1. 2021

1552/64R/20
Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce a dohoda o vzájemné spolupráci – Základní 
škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

s účinností od 1.1.2021

1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce a dohody o vzájemné spolupráci mezi Základní školou 
a Základní uměleckou školou Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkovou organizací a 
spolkem Krásné sousedění z.s., Keplerova 698/2, 400 07 Ústí nad Labem zastoupeným 
Jiřím Škodou, předsedou spolku

1553/64R/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 1 130,93 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 1 130,93 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 
130,93 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Mateřské škole Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci ve výši 280,39 tis. 
Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci
ve výši 850,54 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 9,60 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9,60 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 
Labem, Neštěmická 787/38 příspěvkové organizaci, ve výši 9,60 tis. Kč, v rámci programu 
“PAŽIT 2020 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
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výši 365,73 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MPSV takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 365,73 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 365,73 tis. Kč, v 
rámci operačního programu Zaměstnanost

1554/64R/20
Rozpočtová opatření OMOSRI a FO 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 6,09 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 6,09 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (OMOSRI - přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz Základní škole Ústí nad 
Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci, ve výši 6,09 tis. Kč, na zajištění odstranění 
škody vzniklé na majetku města v rámci pojistné události
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 40 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
40 tis. Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 
příspěvkové organizaci, ve výši 40 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele, na akci „Altán pro 
výuku v přírodě“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 6 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 6 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (OMOSRI - přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 6 tis. Kč v položce Oprava a údržba

1555/64R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2021-2030

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 349,12 tis. Kč takto:
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a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 349, 12 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 349,12 tis. Kč

1556/64R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - Forget Heritage

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 763,32 tis. Kč takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 763,32 tis. Kč v položce Ostatní přijaté 
transfery – neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 763,32 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

1557/64R/20
Odpuštění nájemného Činoherním studiem města Ústí nad Labem, p. o. a Městskými 
službami Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. odpuštění nájemného a služeb ze Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 01 
HS/2019 uzavřeného mezi Činoherním studiem města Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací, IČ 71294821 se sídlem Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem a Jindrou 
Moravcovou, IČ 72718862, se sídlem 17. listopadu 292/43, 400 10 Ústí nad Labem – 
Všebořice za měsíc květen a červen 2020 v celkové výši 13 196,- Kč

B) neschvaluje

1. odpuštění nájemného z níže uvedených smluvních vztahů uzavřených mezi Městskými 
službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 71238301, se sídlem Panská 
1700/23, 400 01 Ústí nad Labem a společností DELIKOMAT s.r.o., IČ 63475260, se 
sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice u Brna
a) smlouva č. O2020012 o nájmu prostor určených k podnikání v objektu Zimního stadionu 
uzavřená dne 19. 12. 2020 na částku 39 840,- Kč + DPH/čtvrtletně za období od 1. 10. 
2020 do 31. 12. 2020
b) smlouva č. O2020043 o nájmu prostor určených k podnikání v objektu Zimního stadionu 
uzavřená dne 13. 5. 2020 na částku 7 500,- Kč + DPH měsíčně za období od 1. 10. 2020 do 
31. 12. 2020
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1558/64R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - DS Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 35 000,- Kč od Agrární komory 
České republiky, Blanická 383/3, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 47674768, pro Domov 
pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, Šrámkova 38A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 
44555407. Dar je určený na nákup potravin.

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

1559/64R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti (ZŠ 
Vinařská)

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:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 44555229, 
ve výši 72 709,- Kč pro období
od 1. 1. 2021 do 30. 6 2021

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

1560/64R/20
Termíny jednání RM a ZM v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. termíny jednání RM v roce 2021:

Rada města

18. 1. 2021
8. 2. 2021
22. 2. 2021
8. 3. 2021
22. 3. 2021

1561/64R/20
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - 
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schválení akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc

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

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 69873/2020-55/1 z Operačního 
programu Technická pomoc ze
dne 2.12.2020
2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc

B) schvaluje

1. přijetí dotace ve výši 2 905 576,00 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze dne 
2.12.2020 formou akceptace Podmínek v monitorovacím systému ISKP2014+

C) zmocňuje

1. Ing. Ivu Kimmerovou, koordinátora ZS ITI
a) k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu „Zprostředkující subjekt 
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III“, ev.č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000251 
financovaného z OP TP (především elektronické podepisování Zpráv o realizaci, žádosti o 
platbu a žádosti o změnu) s účinností od 4.1.2021

1562/64R/20
Rozpočtové opatření KP - Zprostředkující subjekt ITI

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 1 066,19 tis. Kč takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 066,19 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu –
neinvestiční,
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 1 066,19 tis. Kč v položce 
Zprostředkujícího subjektu ITI

1563/64R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 880 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
880 tis. Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03,
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– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci, ve výši 880 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce hřbitovní kaple v Krásném Březně“

B) bere na vědomí

1. požadavek ředitele příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem, Ing. 
Martina Maty, MBA na navýšení finančních prostředků na akci „Realizace 1. etapy oprav 
interiéru bazénového provozu v Městských lázních – havarijní stav řešení statiky 
(ÚZ_01_9903) ve výši 1 000 tis. Kč

Ing. Věra Nechybová PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021_P1_usnesení_A.pdf k usnesení č. 1550/64R/20









































Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021_P2_usnesení_A.pdf k usnesení č. 1550/64R/20









































Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021_P3_usnesení_A.pdf k usnesení č. 1550/64R/20
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