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ZÁPIS 

1. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 9. 1. 2017 

 

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný 

PaedDr. Květoslava Čelišová 

 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Hlasování o programu: 

Program byl schválen 5,0,0 

 

 

Dále na stole: 

- nové znění materiálu č. 6 

- nové znění usnesení k bodu č. 12 

 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 12 

 

 

 

 

1. Rozpočtová opatření FO do rozpočtu  roku 2016  

     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: rozpočtové opatření týkající se změny rozpočtu pro rok 2016 – RO se týká 

městského obvodu město – fin. prostředků pro Azylové středisko ve výši 19, 47 tis. Kč, 

peníze poslány v loňském roce  

- druhé rozpočtové opatření je zapojení dotace ze SFŽP a MŽP ve výši 31, 63 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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1/17 

Rozpočtová opatření FO do rozpočtu  roku 2016  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2016 – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 

19,47 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19,47 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

19,47 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

2. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2016 – zapojení investiční 

dotace ze SFŽP a z MŽP, na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ Vojanova“ v celkové 

výši 31,63 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1,76 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů – investiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 29,87 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – investiční 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 05 

o částku 31,63 tis. Kč v položce investiční rezerva na dotované investiční akce 

 

 

2. Rozpočtové opatření MP do rozpočtu 2016 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Nechybová: jedná se o dotaci z ÚP – na financování mezd asistentů z prevence 

kriminality  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

2/17 

Rozpočtové opatření MP do rozpočtu 2016 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2016 ve výši 75 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 75 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

75 tis. Kč v položce VPP - asistent prevence kriminality  
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3. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2017 

Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí OK 

 

JUDr. Sokolová: OK zpracoval plán kontrolní činnosti Magistrátu na rok 2017, plán je 

zpracovaný podle požadavků jednotlivých odborů – projednáno s p. tajemníkem  

- Plán kontroly výkonu přenesené působnosti je v souladu s usnesením vlády č. 689 ze 

dne 11. 9. 2013 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

3/17 

Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2017 

 

4. Žádost o prominutí pohledávky  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: prominutí pohledávky v částce 2.605,17 Kč  

- p. Jeschke nás požádala o prominutí pohledávky, protože je v tížené životní situaci, 

pobírá sociální dávky a je v důchodovém věku  

- když jsme spočítali, na kolik by nás vyšlo vymáhání a předání exekutorovi, tak v té 

souvislosti navrhujeme, aby se částka 2.605,17 Kč prominula  

 

MUDr. Madar: vyvoláme precedens - pak může žádat každý 

  

Mgr. Studenovský: požádat může, ale do RM to půjde vždycky  

- není to běžné – je to v občanskoprávním režimu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

4/17 

Žádost o prominutí pohledávky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vzdání se práva na vymáhání pohledávky a prominutí pohledávky paní Vlasty 

Jeschke ve výši 2.605,17 Kč 
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5. Žádost o postupné splácení nákladů řízení 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: žádost p. Řepky, který prohrál spor s městem ÚL a má zaplatit částku 

54.208 Kč 

- celou částku nemá, chtěl by zaplatit ihned 30 tis. Kč a zbytek na splátky po dobu 

jednoho roku - splátky navrženy v materiálu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

5/17 

Žádost o postupné splácení nákladů řízení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. splátkový kalendář pro p. Pavla Řepku tak, že dotyčný uhradí z celkové částky 

54.208,- Kč ihned částku 30.000,- Kč a následně 11x částku 2.000,- Kč měsíčně 

a 1x 2.208,- Kč 

 

8. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 21. 3. 2007 – SŽDC 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: změnilo se číslo účtu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

6/17 

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 21. 3. 2007 – SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 8011000309 ze dne 21. 3. 2007            

ve znění pozdějších dodatků s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, 

státní organizace, IČ 709 94 234 

 

9. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2006 – SŽDC 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: změnilo se číslo účtu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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7/17 

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2006 – SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2967326707 ze dne 26. 10. 2006          

ve znění pozdějších dodatků s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, 

státní organizace, IČ 709 94 234 

 

10. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996 (v aktualizovaném znění dle dodatku 

č.4/2005 a dalších) – THMÚ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dodatek k nájemní smlouvě Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem – na 

základě jednání a dohledání dokumentů výměníkovým stanicím je v souladu s platnou 

nájemní smlouvou doplněno jmenovaných 6 výměníkových stanic   

- stanoveno nájemné 2 Kč za GJ, který výměníková stanice produkuje 

- rozšířena nájemní smlouva s tepelným hospodářstvím 

- kde jsou vedeny spory, tak tyto výměníkové stanice tam nejsou  

- vychází to ze stávající smlouvy 

 

MUDr. Madar: cena 2 Kč za GJ byla stanovena v roce 1996? 

 

Ing. Dařílek: ano  

 

MUDr. Madar: proč to neaktualizujeme?  

 

Ing. Dařílek: můžeme se na to podívat, vychází to se stávající nájemní smlouvy  

 

Ing. Nechybová: doporučujeme zaktualizovat cenové podmínky nájemní smlouvy na 

provozování těchto objektů a zpracovat to do jednoho měsíce  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

8/17 

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996 v aktualizovaném 

znění dle dodatku č. 4/2005 a dalších – THMÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření dodatku č. 1/2017 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení        

v majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 v aktualizovaném znění dle 
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dodatku č. 4/2005 a dalších se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s. r. o., IČ 491 01 684, kterým se aktualizuje Příloha č. 1 „Soupis 

provozních objektů a zařízení, výměníkových stanic a plynových kotelen“ dle 

skutečného stavu včetně výše nájemného  

 

11. Rozpočtové opatření ODM – zapojení do rozpočtu 2016 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: 21. 12. 2016 přišla dotace z kraje na obnovu lesních porostů, tyto finanční 

prostředky je potřeba zapojit do rozpočtu roku 2016 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

9/17 

Rozpočtové opatření ODM – zapojení do rozpočtu 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku do rozpočtu roku 2016 k zapojení 

účelové neinvestiční dotace poskytnuté KÚÚK ve výši 41,57 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši  41,57 tis. Kč v položce 

účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku 41,57 tis. Kč (obnova, zajištění a výchova 

lesních porostů) 

 

6. Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu 2016 – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: těsně před koncem roku byly uzavřeny nové smlouvy s pěstouny  

- ÚP poslal 20 tis. Kč + 8 tis. Kč – jedna smlouva zrušena  

- v rámci finančního vypořádání srovnáváme finanční prostředky, které jsme obdrželi  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

10/17 

Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu 2016 – státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV do rozpočtu roku 2016 ve výši 4 tis. Kč – pokrytí nákladů 



  Zápis z 1. RM 

7 

 

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 4 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče, na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění 

dohledu nad výkonem pěstounské péče 

2. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2016 ve výši 1,10 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 1,10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1,10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

3. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2016 ve výši 46 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 46 tis. Kč v položce 

Městský informační systém 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 46 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

 

 

7. Rozpočtové opatření OSV do rozpočtu 2016 – dotace na výkon sociální práce 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: účelově vázaná dotace na výkon sociální práce – srovnání položek 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

11/17 

Rozpočtové opatření OSV do rozpočtu 2016 – dotace na výkon 

sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí do rozpočtu roku 2016 ve výši 

5,03 tis. Kč takto:    

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 

5,03 tis. Kč v položce účelové prostředky - sociální práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 

5,03 tis. Kč v položce provozní výdaje  
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12. Preferované sporty – hokej a fotbal 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dáváme možnost financování fotbalu a hokeje, jelikož je to problematické 

financování, tak jsme přistoupili k tomuto návrhu – nejrychlejší cesta, jak finanční 

prostředky dostat do těchto dvou klubů 

- rizika, která tam jsou, jsou poměrně malá – jsou snížena  

- fotbalovému klubu je potřeba doplatit 2 mil. 600 tis. Kč a hokejovému týmu 4 mil. 600 

tis. Kč  

- důležité body jsou uvedeny v DZ – nesmí prodávat a nakupovat hráče mimo hranice 

ČR, nesmí se účastnit soutěží v rámci EU, nesmí pronajímat zimní stadion a nesmí 

přijímat reklamy mimo hranice ČR  

 

MUDr. Madar: všichni si jsou vědomi rizik, která jsou  

 

PaedDr. Čelišová: zúčastnili se zástupci všech klubů tohoto jednání? 

 

MUDr. Madar: ne, nebylo ČSSD  

 

p. Tomková: víte, že Palírna U Zeleného stromu chce odprodat svůj podíl v hokeji? 

 

Ing. Nechybová: nabídka dnes přišla, bude projednána v příslušné komisi 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění 

- upraveno v bodě C) ukládá se p. náměstkovi MUDr. Jiřímu Madarovi, aby předložil 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

12/17 

Preferované sporty – hokej a fotbal 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb (OKSS) v oblasti sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 7 000 tis. Kč 

a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 2 600 tis. Kč 

b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 4 600 tis. Kč 

2. s nákupem obchodního podílu společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.  

(IČ 032 61 255) od společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek  

(IČ 442 27 116) ve výši 10%, a to za částku 1 000,- Kč 

3. se zněním smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty – 

fotbal (dospělí), hokej (dospělí)“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B )  s ouh l as í  s návrhem 

ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 



  Zápis z 1. RM 

9 

 

pozdějších právních předpisů  

1. delegovat do dozorčí rady společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

(IČ 032 61 255): 

a) Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS MmÚ 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

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

Labem 

 

13. Rozpočtové opatření FO a OKSS – hokej, fotbal 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o rozpočtové opatření mezi FO a OKSS – fotbalovému a hokejovému 

klubu byly v programu schváleny částky 4 mil. Kč a 5 mil. Kč – v rozpočtu poté 2 mil. 

300 tis. Kč fotbalu a 2 mil. 300 tis. Kč hokeji 

- schválili jsme jim na ZM 12. 12. 2016 částku do režimu de minimis fotbalovému 

klubu 1 mil. 400 tis. Kč a hokeji 400 tis. Kč – potřeba dodat fotbalu 2 mil. 600 tis. Kč 

a hokeji 4 mil. 600 tis. Kč  

- něco zbylo z předešlého rozpočtu  

- je potřeba nám rozpočet rozšířit o 4 mil. 400 tis. Kč, abychom to doplnili a mohli 

částky poskytnout 

 

Ing. Nechybová: rozpočtovým opatřením přesouváme peníze, tak že když se ZM rozhodne 

podpořit předchozí materiál, tak aby finanční prostředky byly na odboru?  

- v případě, že ZM neschválí podporu preferovaných sportů, tak zůstanou na FO? 

 

Ing. Kohl: ano 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

13/17 

Rozpočtové opatření FO a OKSS – hokej, fotbal 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

ve výši 4 400 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 4 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 4 400 tis. Kč v položce oblast sportu – preferované 

sporty 
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14. Rozpočtové opatření FO a OKSS – údržba běžeckých stop 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: měli jsme již v roce 2016 několik schůzek s Horským spolkem Adolfov, Ski 

Areálu Telnice ohledně finančních prostředků na údržbu lyžařských tratí  

- pokud bude materiál schválen, tak finanční prostředky dostane Horský spolek Adolfov 

na údržbu běžeckých tratí  

- rozpočtové opatření pro rok 2017 je ve výši 120 tis. Kč  

 

MUDr. Madar: poslední roky se mezi sebou dohadovaly SKP Sever, Ski Telnice a spolek 

Adolfov a za účasti p. starosty Telnice došlo k dohodě  

- částkou zajišťujeme, že trasy budou protažené  

 

Mgr. Javorčák: na webových stránkách je město uvedeno jako partner společně s Telnicí  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

14/17 

Rozpočtové opatření FO a OKSS – údržba běžeckých stop 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

ve výši 120 tis. Kč takto:   

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 120 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 120 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti – 

údržba běžeckých stop  

 

15.  Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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15/17 

Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouhl as í  

1. s přijetím účelově určených peněžitých darů v celkové výši 148 600,00 Kč  

na adopci a patronství zvířat od 1.11.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 1 usnesení 

do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B) d ě k u j e 
1. dárcům za poskytnuté peněžité dary  

 

16. Lékařská pohotovostní služba v roce 2017 – přijetí dotace od KÚÚK 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová: přeposlání dotace  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0  

 

16/17 

Lékařská pohotovostní služba v roce 2017 – přijetí dotace 

od KÚÚK 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. přijetí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro rok 2017 ve výši 1 732,80 tis. Kč 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro období roku 2017 mezi příjemcem dotace Statutárním 

městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem, se sídlem Velká 

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 

 

17. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 

p. o.  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová: dary v rámci vypořádání kulturní akce XX. Mezinárodního jazz blues 

festivalu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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17/17 

Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určených peněžitých darů na pořádání kulturní akce 

XX. Mezinárodního jazz blues festivalu do vlastnictví Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem, p. o. od následujících dárců: 

a) Severočeská vodárenská společnost a. s., sídlo Přítkovská 1689, Teplice,  

IČ 49099469 ve výši 40.000,- Kč  

b) HELGOS s.r.o. sídlo Revoluční 206, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČ 46711732 ve výši 12.100,- Kč 

c) MUDr. Iva Pešková, sídlo Za humny 650, 400 04 Trmice,  

IČ 44227736 ve výši 10.570,- Kč 

B) d ě k u j e 

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 

 

18. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu 2016 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová: přeposlání dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

18/17 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

do rozpočtu 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2016 

– zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 516,03 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 516,03 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 

1 516,03 tis. Kč z rozpočtu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání takto: 
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- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve 

výši 488,29 tis. Kč  

- Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci 

ve výši 543,21 tis. Kč  

- Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové 

organizaci ve výši 266,54 tis. Kč  

- Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové 

organizaci ve výši 217,99 tis. Kč  

 

19. Územní plán Ústí nad Labem – doplnění expertní skupiny 

Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

p. Dufek: doplnění expertní skupiny o členy: Ing. arch. Irena Králová, hlavní architekta útvaru 

koncepce a rozvoje města v Plzni, se kterou jsme se domluvili a bude se účastnit jako 

stálý člen, Ing. Jaroslav Slabý a mě 

- expertní skupina zpracuje statut, který se předloží RM 

 

Mgr. Javorčák: doporučuji, aby si statut schválila expertní skupina  

- vzhledem k vývoji může dojít k úpravě, pokud to bude schváleno RM, tak by každá 

změna musela do RM 

- nechat to na expertní skupině a RM to dát na vědomí  

 

Ing. Nechybová: aktualizovat seznam expertní skupiny 

 

p. Dufek: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

19/17 

Územní plán Ústí nad Labem – doplnění expertní skupiny 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1. do expertní skupiny: 

a) Ing. arch. Irenu Královou (architekt, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) 

b) Pavla Dufka (náměstka primátorky, v jehož gesci je územní plánování) 

c) Ing. Jaroslava Slabého (ved. odboru strategického rozvoje MmÚ) 

 

20. Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

pro IROP 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: materiály k ITI - jsou to interní postupy na základě doporučení auditorů  

- jsou zde zpracovány externí postupy  

- v souladu s metodickým pokynem a konzultováno s jednotlivými poskytovateli - 

administrativní postup 
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MUDr. Madar: chtěli jsme autobusové nádraží – zkusit se spojit s krajem, zda by se připojili 

 

Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

20/17 

Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro IROP 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. povinnosti a kompetence zprostředkujícího subjektu ITI vůči ŘO MMR, které jsou 

jasně stanoveny v Interních postupech Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro IROP 

 

21. Termíny jednání RM a ZM v roce 2017 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: v souladu s naplánovaným mimořádným ZM – vytvořen program, tak 

abychom měli dostatek času  

- RM standardně po 14cti dnech ve středu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

21/17 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2017 

 

Rada města    Zastupitelstvo města 

  9. 1. 2017        

25. 1. 2017 

  8. 2. 2017               11. 1. 2017 

22. 2. 2017 

  8. 3. 2017 

22. 3. 2017 

12. 4. 2017                          5. 4. 2017 

26. 4. 2017 

10. 5. 2017 

24. 5. 2017 

  7. 6. 2017 
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28. 6. 2017               21. 6. 2017 

30. 8. 2017 

13. 9. 2017               20. 9. 2017  

  4. 10. 2017  

18. 10. 2017        

  8. 11. 2017 

22. 11. 2017 

13. 12. 2017     6. 12. 2017 

 

22. Odměny neuvolněným členům ZM 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Habrová: na konci roku 2016 bylo aktualizováno Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev - od 1. ledna 2017 dochází k navýšení 

odměn za výkon funkce  

- u neuvolněných musí schválit ZM  

 

Ing. Nechybová: proto to předkládáme do ZM 11. 1. 2017 - pokud se ZM rozhodnou zvýšit 

odměny, tak aby to bylo od prvního ledna 

 

Mgr. Habrová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

22/17 

Odměny neuvolněným členům ZM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytováním měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za 

výkon funkcí s účinností od 1. 2. 2017 v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, a s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění takto: 

a) člen ZM         1 973,- Kč  

b) člen RM           5 798,- Kč 

c) předseda komise RM, výboru ZM 4 356,- Kč 

d) člen komise RM, výboru ZM  4 024,- Kč 

2. poskytováním měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva města 

v souladu s § 77 odst. 3 zákona o obcích, do výše souhrnu odměn za jednotlivé 

funkce 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit zastupitelstvu města návrh odměn neuvolněným zastupitelům dle 

bodu A) tohoto usnesení 

T: 11. 1. 2017 
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23. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Habrová: pět rozpočtových opatření k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků 

z 2016 a jejich zapojení do 2017 dle důvodové zprávy 

- není počítáno s navýšením odměn zastupitelům města, výplatou motivační složky 

- provozní výdaje – fin. rezerva na nenadále výdaje během roku, např. když se 

porouchal vyvolávací systém na správním odboru, tak se peníze okamžitě použily 

- další rozpočtové opatření se týká Městského informačního systému, v loňském roce 

jsme uspořili a rádi je použili v letošním roce, každý rok se objevují náklady  

- rozpočtové opatření KT a PO – v loňském roce se vytvořilo oddělení veřejných 

zakázek, které užívá a již administruje portál elektronické evidence VZ, za který 

platíme, byli bychom rádi, kdyby to celé přešlo na PO, předáme finanční prostředky 

 

MUDr. Madar: potřebuji porovnat s rozpočtem – mzdy na rok 2017 jsme udělali tak, že by 

mělo být pokryto všechno – platy jsou pokryty rozpočtem, včetně 3% navýšení? 

 

Mgr. Habrová: ano základní plat  

- tohle je rezerva na motivační službu 

 

MUDr. Madar: Městský informační systém pokrývá co? 

 

Mgr. Javorčák: pokrývá náklady nad rámec provozní smlouvy  

 

Mgr. Habrová: když požadujeme softwarovou úpravu – platíme nad rámec  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

23/17 

Rozpočtová opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 800,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

4 800,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4 800,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 634,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

1 634,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 634,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 500,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

1 500,00 tis. Kč 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 500,00 tis. Kč v položce Městský informační systém 

4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

1 000,00tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 000,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

5. rozpočtové opatření právního odboru ve výši 200,00 tis. Kč takto 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

200,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru o částku 

200,00 tis. Kč 

 

 

Rada města byla ukončena v 13:05 hodin.  

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

p. Lukáš Konečný    ………………………………………………  

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  ……………………………………………… 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

SFŽP – státní fond životního prostředí  ÚP – úřad práce 

MŽP – ministerstvo životního prostředí   OK – odbor kontroly 

DZ – důvodová zpráva    FO – finanční odbor 

RM – rada města      ZM – zastupitelstvo města 

OKSS – odbor kultury, sportu a sociálních služeb  

 


