
U s n e s e n í

z 74. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 12. 4. 2021

Usnesení č. 1708/74R/21 - 1755/74R/21

1708/74R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

1709/74R/21
Rezignace vedoucí KP

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

1. rezignaci Bc. Dany Gloserové na funkci vedoucí kanceláře primátora k 30. 4. 2021

B) děkuje

1. Bc. Daně Gloserové za odváděnou práci v kanceláři primátora

C) pověřuje

na návrh tajemníka MmÚ s účinností k 1. 5. 2021
1. Romanu Macovou, nar. *************
a) řízením kanceláře primátora do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho kanceláře primátora 
vzešlé/ho z řádného výběrového řízení

1710/74R/21
Dodatek č. 2 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 k Provozní smlouvě o zajištění činností v oblasti informačních 
technologií pro statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky ze dne 
29.6.2017 ve znění dle přílohy důvodové zprávy

1711/74R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o navýšení investiční dotace z r. 
2019

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

1. přijetí žádosti MO Severní Terasa o navýšení finančních prostředků na investiční akci 
„Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“ ze dne 11. 3. 2021 
dle přílohy důvodové zprávy

B) schvaluje

1. navýšení účelové investiční dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 300 tis. Kč 
dle žádosti MO ze dne 11. 3. 2021 na akci „Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 
4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“

2. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
Severní Terasa ve výši 300 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč na 
investiční akci „MO Severní Terasa – rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. 
Ústí nad Labem“

C) ukládá
1. Jaroslavu Šimanovskému, starostovi Městského obvodu Severní Terasa

a) použít ponechané finanční prostředky do rozpočtu MO Severní Terasa pro rok 2021 a 
navýšené FP dle bodu B) Návrhu na usnesení v celkové výši 800 tis. Kč na realizaci 
investiční akce „MO Severní Terasa – rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. 
Ústí nad Labem“ v roce 2021 a ukončit realizaci této investiční akce nejpozději do 30. 11. 
2021

T: 30. 11. 2021

2. Jaroslavu Šimanovskému, starostovi Městského obvodu Severní Terasa

a) provést vyúčtování, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční prostředky vrátit do 
rozpočtu poskytovatele

T: 31. 1. 2022

1712/74R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o navýšení poskytnuté dotace a žádost 
o změnu účelu dotace z r. 2020 na investiční akci

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

1. přijetí žádosti MO Střekov o změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO 
Střekov akce „Revitalizace hřiště Truhlářova“ ze dne 19. 3. 2021 dle přílohy důvodové 
zprávy

2. přijetí žádosti MO Střekov o navýšení finančních prostředků na akci „Rekonstrukce 
hřiště Truhlářova“ ze dne 19. 3. 2021 dle přílohy důvodové zprávy

B) schvaluje

1. změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši
1 000 tis. Kč z neinvestiční akce „Revitalizace hřiště Truhlářova“ na investiční akci 
„Rekonstrukce hřiště Truhlářova“
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2. navýšení účelové investiční dotace městskému obvodu Střekov ve výši 500 tis. Kč na 
akci „Rekonstrukce hřiště Truhlářova“

3. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
Střekov ve výši 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – rekonstrukce hřiště Truhlářova“

C) ukládá
1. Mgr. Pavlu Peterkovi, 1. místostarostovi Městského obvodu Střekov

a) použít poskytnuté finanční prostředky do rozpočtu MO Střekov v celkové výši 1 500 tis. 
Kč na realizaci investiční akce „MO Střekov – rekonstrukce hřiště Truhlářova“ v roce 2021 
a ukončit realizaci této investiční akce nejpozději do 30. 11. 2021

T: 30. 11. 2021

2. Mgr. Pavlu Peterkovi, 1. místostarostovi Městského obvodu Střekov

a) provést vyúčtování, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční prostředky vrátit do 
rozpočtu poskytovatele

T: 31. 1. 2022

1713/74R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o investiční dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových investičních dotací pro 
MO město v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 2 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 1 700 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – dětská hřiště ve správě MO město“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 800 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – vybudování psího agility hřiště – ul. V Lukách“

1714/74R/21
Výzva k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. upravenou výzvu k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč v předloženém znění dle přílohy 
usnesení

B) ukládá
1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru
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a) organizačně zajistit poptávkové řízení na poskytovatele úvěru

T: 30. 6. 2021

1715/74R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad 
Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová 
zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ s předpokládanou hodnotou 
plnění ve výši 9 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v 
Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“, která je přílohou č. 1 důvodové 
zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“, 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 „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. 
Filipa Hýla

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. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, vedoucí provozního úseku oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent oddělení správy pohledávek PO

1716/74R/21
Právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění na základě kontrolního 
protokolu č.11335 kontroly provedené v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí 
nad Labem p.o.

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

1. právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění na základě kontrolního 
protokolu č. evid. 11335 o kontrole zadávání veřejných zakázek malého rozsahu provedené 
v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

B) ukládá
1. Mgr. Miloši Studenovskému, tajemníkovi MmÚ

a) provedení kontroly nápravných opatření

T: 31. 12. 2021

1717/74R/21
Rozpočtové opatření OSV a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a finančního odboru v celkové výši 3 995,50 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 995,50 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Příspěvek na opatrovnictví

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o celkovou částku 3 995,50 tis. Kč v 
položce Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:
- MO město 1 647,00 tis. Kč
- MO Severní Terasa 1 250,50 tis. Kč
- MO Neštěmice 762,50 tis. Kč
- MO Střekov 335,50 tis. Kč

1718/74R/21
Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 168 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 168 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky z úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 168 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 5 258,78 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 financování ve výši 5 258,78 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 5 258,78 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 2 005,40 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
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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 2 005,40 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 282,06 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 433,34 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 290 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 48 tis. Kč – snížení 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 příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – pěstounská péče

1719/74R/21
Souhlas s podáváním žádostí o dotace ze státního rozpočtu týkající se agendy 
sociálních věcí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. podávání žádostí o dotace ze státního rozpočtu týkající se agendy sociálních věcí na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo 
zdravotnictví ČR (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“)

B) ukládá
1. Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí

a) žádosti o poskytnutí dotace administrativně zpracovávat za podmínek a v termínech 
vyhlášených dotačních řízení

T: 31. 12. 2022

C) pověřuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ
a) ke všem úkonům konaným v rámci dotačních řízení, zejména k podpisování a podávání 
žádostí o poskytnutí dotace dle bodu A) a B) tohoto usnesení

1720/74R/21
Rozpočtové opatření městské policie - náhrady mezd v době nemoci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 300 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 300 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 300 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky
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1721/74R/21
Kamerový systém podchodu v ulici Nová, Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
městské policie ve výši 738,44 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk. č. 03, o
částku 738,44 tis. Kč u investiční akce "Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch"
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, o částku 738,44 
tis. Kč na investiční akci "Kamerový
 systém"

1722/74R/21
Elektronické zabezpečení objektů ZŠ a MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 71,39 tis. Kč 
takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 71,39 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 16,01 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, o částku 55,38 tis. 
Kč na akci „Pult centrální ochrany“

1723/74R/21
Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 3.7.2018 (výpůjčka nebytových 
prostorů v objektu ÚZSVM pro potřeby Správního odboru a odboru životního prostředí), 
který je přílohou tohoto usnesení

1724/74R/21
Rozpočtové opatření OHS - PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 143 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 03, o 
částku 143 tis. Kč z investiční akce „Rekonstrukce výměníkové stanice MmÚ“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, o 
částku 143 tis. Kč na investiční akci „PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby“
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1725/74R/21
Rozpočtové opatření OHS – převod zasmluvněných fin. prostředků

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 234 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 234 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, o 
částku 234 tis. Kč na investiční akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD“

1726/74R/21
Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě "O správě, provozu, údržbě a obnově zařízení 
veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem" uzavřené s Dopravním 
podnikem města Ústí nad Labem a.s., jehož předmětem je změna výše ceny za správu, 
provoz, údržbu a obnovu zařízení pro rok 2021 na částku 41.005.868 Kč bez DPH, 
stanovení povinnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. vynaložit na obnovu 
zařízení v kalendářním roce 2021 částku nejméně 7 000 000,- Kč včetně DPH, v roce 2022 
a letech následujících částku nejméně 8 000 000,- Kč včetně DPH a závazek města zaplatit 
Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s. jednorázově částku 3.000.000,- Kč včetně 
DPH za provedení obnovy zařízení vynucené úpravami sítí nízkého napětí nebo i jiných 
sítí, zejména rušením sloupů nadzemního vedení při zřizování podzemního vedení 
společnostmi ze skupiny ČEZ, kterou se Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
zavazuje provést nejpozději do 31. 12. 2022

1727/74R/21
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.8 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem“ 
spočívajícího ve sjednání maximální výše Objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro 
rok 2021, a to částky 179.975.892,- Kč

2. uzavření dodatku č.9 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“ spočívajícího ve sjednání maximální výše 
Objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro rok 2021, a to částky 90.832.108,- Kč
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1728/74R/21
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 12 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve stanovení maximální částky, která bude dopravci uhrazena jako 
kompenzace v roce 2021, a to 2.000 tis. Kč

1729/74R/21
Jezero Milada - dopravní obslužnost

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada prostřednictvím smluvní dopravy 
poskytnuté Dopravním podnikem města Ústí nad Labem v rozsahu měsíců květen až říjen 
2021 o celkové maximální výši 950 tis. Kč, s provozem v sobotu, neděli a ve svátek a o 
letních prázdninách (červenec – srpen) celotýdenně v trase od Divadla ulicemi Tovární, 
Majakovského, Tyršova, Fügnerova, Gogolova, Edisonova, komunikací k parkovišti Jezera 
Milada (pláž Trmice) až k parkovišti Jezera Milada (hlavní pláž) dále po komunikaci 
II/253, ulicemi Chabařovická, Hrbovická, Tovární, Revoluční do výstupní zastávky 
Divadlo

1730/74R/21
Objekt Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov – nájemní smlouva

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

1. porušení nájemní smlouvy SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 ve znění pozdějšího 
dodatku uzavřenou s nájemcem církevní organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 
442 25 512, ve smyslu provádění stavebních úprav v předmětu nájmu bez rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu

B) neschvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 ve znění pozdějšího 
dodatku uzavřenou s nájemcem církevní organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 
442 25 512, na pronájem objektu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov za porušení ustanovení čl. 
IV. odst. 4.4. předmětné nájemní smlouvy

1731/74R/21
Záměr darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem – Ústecký kraj

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. záměr darování části pozemku p. č. 2431/1 o výměře cca 149 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 
pro Ústecký kraj, IČO 708 92 156, za těchto podmínek:
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a) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
b) před převodem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě bude 
případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ústí nad Labem

B) souhlasí

1. s převodem pozemku dle bodu A)1. formou darování Ústeckému kraji, IČO 708 92 156, 
po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru darování

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

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

T: 31. 12. 2021

1732/74R/21
Singletrail Střížovický vrch

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování a provozování singletrailových tras 
se spolkem Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork, z.s., IČ: 04603320 za účelem 
vybudování a provozování singletrailových tras na částech pozemků p. č. 855, 856, 859/1, 
863, 867/1, 867/4, 1353/1, vše v k. ú. Bukov (I.etapa - lehký trail) a na částech pozemků p. 
č. p. č. 854, 855, 856, 859/1, 863, 867/1, vše v k. ú. Bukov a 1914/1, 1914/4, 1917/2, 
1917/3, 1917/7, 1922/2, vše v k. ú. Klíše (II.etapa - středně lehký trail), za těchto 
podmínek:
a) za vstup a jízdu na stezkách nebude vybíráno vstupné
b) stezky budou vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů města Ústí 
nad Labem a v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí 
nad Labem
c) II. etapa bude realizována se souhlasem statutárního města Ústí nad Labem, po 
vyhodnocení provozu I. etapy a vypracování biologického hodnocení umožňujícího 
akceptaci realizace II. etapy
d) smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
e) skutečné náklady na biologické hodnocení uhradí statutární město Ústí nad Labem

2. uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování a provozování singletrailových tras se 
spolkem Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork, z.s., IČ: 04603320, v souladu s bodem 
A) 1., po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru

1733/74R/21
Dodatek k mandátní smlouvě - služební byty

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku k Mandátní smlouvě o obstarání správy bytového fondu a výkonu 
dalších práv a povinností ze dne 1. 8. 2006 s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 
nad Labem, IČ 71238301, z důvodu rozšíření předmětu správy o objekt Matiční č.p. 184/7, 
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který je součástí pozemku p. č. 119/1 v k.ú. Krásné Březno

1734/74R/21
Žádost o odklad platby nájemného - RENGL

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. odložení termínu splatnosti nájemného společnosti RENGL s.r.o., IČO 25420160 ve výši 
39.600,- Kč (splatné do 21. 3. 2021) z důvodu trvání nouzového stavu na území České 
republiky do 31. 10. 2021

1735/74R/21
Vyjádření zřizovatele k provedení výmazu školního klubu ZŠ Rabasova z rejstříku 
škol a školských zařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s provedením výmazu školního klubu na Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 
3282/3, příspěvková organizace podle § 150 odst. 1, písm. a) a e), školského zákona č. 
561/2004 Sb., v platném znění

1736/74R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

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) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

a) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

b) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace

c) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace

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

e) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A)

1737/74R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a mládeže 
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do 21 let (šeky) - udělení výjimky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s udělením výjimky z "Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. II bodu A) odst. 4 žadatele:
a) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633
b) Ústecká asociace futsalu, z.s., IČ: 041 02 584

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

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

T: 19. 4. 2021

1738/74R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční 
volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Junák - český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností ve výši 45.000,- Kč
b) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností ve výši 20.000,- Kč
c) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve 
výši 41.000,- Kč

2. znění Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit č. 1 tohoto usnesení

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Sdružení V.T.O.M. z.s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 36.000,- Kč

C) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností ve výši 64.000,- Kč
b) Veronika Kalinová (IČ 051 38 205) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve 
výši 51.000,- Kč
c) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu nákladů 
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spojených s činností ve výši 101.000,- Kč

D) nesouhlasí

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 157.000,- Kč.

E) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

T: 24. 5. 2021

1739/74R/21
Rozpočtové opatření OŠKS - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z 
roku 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení 
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 270,00 
tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 270,00 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb, oddělení kultury a sportu, o částku 270,00 tis. Kč v položce Oblast 
kultury

1740/74R/21
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. - Žádost o udělení výjimky ze smlouvy o 
poskytnutí dotace SML1024675

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s udělením výjimky v čl. I. odst. 6 odrážky 2 smlouvy o poskytnutí dotace SML1024675 
ze dne 10. 2. 2021 na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – volejbal – 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021"

B) ukládá
1. Mgr. Michalovi Ševcovicovi, neuvolněnému námětkovi

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem
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T: 24. 5. 2021

1741/74R/21
Jmenování Rady seniorů Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje

1. funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem od 1. 5. 
2021 do 1. 5. 2022

B) jmenuje

1. předsedkyni Rady seniorů: PeadDr. Čelišovou Květoslavu
2. členy Rady seniorů:
a) Milenu Černou
b) Mgr. Věru Frankovou
c) Ing. Karlu Audiovou
d) Jiřího Dospěla
e) Evu Živnůstkovou
f) Milana Honse
g) Alenu Pechovou
h) Jiřího Brodského

3. tajemnici Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou, OŠKS

1742/74R/21
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje

s účinností od 1. 5. 2021
1. plat ředitelům příspěvkových organizací
a) Ing. Petru Boťanskému, řediteli Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 
organizace (platový výměr č. 65/2021)
b) Mgr. Tomáši Křížovi, MBA, řediteli Domova Velké Březno, příspěvkové organizace 
(platový výměr č. 66/2021)

B) schvaluje

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/1/2021)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/2/2021)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/3/2021)

1743/74R/21
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Rozpočtové opatření OMOSRI – 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 v 
celkové výši 1 041,51 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků
na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 1 
041,51 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 1 041,51 tis. Kč na akci „MSUL – nákup 7 ks nových parkovacích 
automatů“

B) ukládá
1. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

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

T: 31. 12. 2022

1744/74R/21
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 3 663,29 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 3 663,29 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 3 
663,29 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 
589,78 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizaci ve výši 1 
182,33 tis. Kč
- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové organizaci ve 
výši 353,48 tis. Kč
- Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové organizaci ve výši 
334,90 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvkové organizaci
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ve výši 263,20 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci ve výši 
939,60 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 15 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15 tis. Kč, v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem, v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, 
Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci, ve výši 15 tis. 
Kč, na realizaci projektu
„ÚK – obědy do škol II.“

1745/74R/21
Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

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

1. výsledky výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Zoologické 
zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 31. 3. 2021

B) žádá

1. PhDr. Petra Fejka
a) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 5-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech
b) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 10-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech

2. Ing. Ilonu Pšenkovou, Ph.D.
a) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 5-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech
b) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 10-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech

C) ukládá
1. Evě Novákové, člence rady města pro ZOO

a) pozvat uchazeče v prvním a druhém pořadí, které doporučila výběrová komise na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace na jednání Zastupitelstva Ústí nad Labem

T: 24. 5. 2021

1746/74R/21
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Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) ruší

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace, jehož vyhlášení bylo schváleno usnesením RM č. 
1577/66R/21 ze dne 18. 1. 2021

B) revokuje

1. usnesení RM č.1577/66R/21 ze dne 18.1.2021 v bodě G) tohoto usnesení

C) vyhlašuje

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace

D) schvaluje

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení

E) jmenuje

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Miloš Studenovský
Členové: Ing. Dalibor Dařílek
Bc. Martina Žirovnická
2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, ve složení:
Předseda: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora
Členové: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Bc. Martin Prachař, předseda představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem 
a.s.
Ing. Igor Babík, jednatel AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Členové hlas poradní: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
Ing. Radka Jakoubková, vedoucí oddělení OMOSRI

F) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl nejpozději do 14. 6. 2021 předložen 
radě města návrh na jmenování nového ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

T: 14. 6. 2021

1747/74R/21
Změna v projektu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. podání Žádosti o změnu v projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, 
okres Ústí nad Labem“

1748/74R/21
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP

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

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 4 o poskytnutí dotace č. j. 7788/2020-55/4 ze dne 23. 
3. 2021 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
2. informace o Podmínkách realizace č. 4 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc

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

a) akceptování Podmínek č. 4 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace III.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+.

T: 30. 4. 2021

1749/74R/21
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. dokument Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

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

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení Plán udržitelné městské 
mobility města Ústí nad Labem

T: 19. 4. 2021

1750/74R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 1 930 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1 930 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 158 tis. Kč na dofinancování 1. etapy 
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oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 772 tis. Kč na pokrytí nákladů 
souvisejících s realizací 2. etapy oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních

B) ukládá
1. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

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

T: 31. 12. 2021

1751/74R/21
Revokace usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 revokuje

1. usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021

1752/74R/21
Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – 
vyhlášení 16. kola dotačního programu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Program pro poskytování dotací 2021/2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem
2. vyhlášení 16. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro 
období 2021/2022 s tématy:
a) Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v 
meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
b) Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště 
nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových 
kampaní a akcí apod.)
c) Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních 
tradicích – kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

1753/74R/21
Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2020 a 
Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. Hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad Labem za 
rok 2020
2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2021
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1754/74R/21
Osvědčení člena ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 vydává

dle § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.

1. Mgr. Bc. Petře Holasové
a) osvědčení člena Zastupitelstva města Ústí nad Labem

1755/74R/21
Memorandum o spolupráci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. Memorandum o spolupráci mezi SVS, a. s. a statutárním městem Ústí nad Labem v 
předloženém znění

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

a) informovat ZM o přijatém Memorandu o spolupráci

T: 19. 4. 2021

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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