
Z á p i s

z 1. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 11. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Bohumil Ježek, náměstek 
primátora

Jiří Horák

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 1. schůze 
Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

35. Rozpočtové opatření FO - účelová dotace pro MO k zajištění prezidentských voleb - přípravná 
fáze
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

36. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Hlasování o předřazení: 9, 0, 0
- bodu č. 5 a 36 před bod č. 4 (materiály tajemníka za sebou)
- bodu č. 35 před bod č. 6 (materiály FO za sebou)

         

Schválený program:

1. Zřízení komisí RM

2. Změna v orgánech společnosti Metropolnet a.s.

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 30



3. Změna v orgánech společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

4. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ze dne 5. 4. 
2017 a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 ze dne 19. 9. 2018 

5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

6. Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z ÚK pro MO Neštěmice na JSDH

7. Rozpočtové opatření FO - účelová dotace pro MO k zajištění prezidentských voleb - 
přípravná fáze

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a 
řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část"

10. Veřejná zakázka "Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa" - výběr dodavatele

11. Veřejná zakázka „Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 
organizace“ - výběr dodavatele

12. Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři

13. Rozpočtové opatření MP – snížení poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu v roce 
2022

14. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 268/22 v k. ú. 
Dobětice

15. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1 v k. ú. 
Habrovice

16. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 899/528 v k. ú. 
Skorotice u Ústí nad Labem

17. Souhlas s investičním záměrem HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek

18. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky

19. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek

20. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek

21. Masarykova - velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

22. Rozpočtové opatření ODM

23. Prodej části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem

24. Souhlas s připojením na parovodní rozvod TE

25. Revokace usnesení RM 3019/124R/22 ze dne 10. 10. 2022

26. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 
1. tříd

27. Vánoční osvětlení 2022 - zajištění elektrické energie 

28. Veřejná zakázka na poskytování služby neveřejné sítě pro 5G MKDS
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29. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace za statutární město Ústí nad Labem

30. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

31. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad

32. Rozpočtové opatření OMOSRI - "Čelakovského - smíšený dům"

33. Čelakovského - smíšený dům - žádost o změnu investičního záměru

34. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace

35. Smlouva o poskytování služeb

36. Poskytnutí peněžitého daru

37. Různé

Hlasování: 1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Zřízení komisí RM
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění: úprava v bodě E) členy majetkové komise - místo Ing. 
Pavla Tošovského bude paní Miroslava Lazarová

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0 

1/1R/22
Zřízení komisí RM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zřizuje
  

dle ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů:

1) komisi sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21
2) kulturní komisi
3) komisi sportu a volnočasových aktivit
4) majetkovou komisi
5) komisi pro vyloučené lokality
6) komisi pro územní plán
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B) jmenuje
  

1. členy komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21takto:
a) Mgr. Alena Pinkasová, nar. *************, předseda
b) PaedDr. Květoslava Čelišová, nar. *************, člen
c) Patricie Šejnohová, nar. *************, člen
d) Gabriela Hubáčková, nar. *************, člen
e) Mgr. Lenka Vonka Černá, nar. *************, člen

C) jmenuje
  

1. členy kulturní komise takto:
a) Zdena Kolečková,nar. *************, předseda
b) Jaroslav Pém, nar. *************, člen
c) Jarmila Veselá, nar. *************, člen
d) Ing. Bc. Michelle Skřivanová, nar. *************, člen
e) Mgr. Zdeněk Kymlička, nar. *************, člen

D) jmenuje
  

1. členy komise sportu a volnočasových aktivit takto:
a) Miroslav Přikryl, nar. **************, předseda
b) Jiří Horák, nar. *************, člen
c) Jiří Krois, nar. ************, člen
d) Zdenka Šnejdrová, nar. *************, člen
e) Ladislav Alinče, nar. ************, člen

E) jmenuje
  

1. členy majetkové komise takto:
a) Miloš Musil, nar. *************, předseda
b) Petr Pouzar, nar. *************, člen
c) Ing. Jaromír Hůla, nar. *************, člen
d) Miroslava Lazarová, nar. ************, člen
e) Josef Říha, nar. **************, člen
f) Bc. Yveta Tomková, nar. **************, člen

F) jmenuje
  

1. členy komise pro vyloučené lokality takto:
a) Patricie Šejnohová, nar. *************, předseda
b) Věra Říha, nar. **************, člen
c) Milan Krejčí, nar. ************, člen
d) Bc. Yveta Tomková, nar. **************, člen
e) Zdeněk Mašek, nar. *************, člen

G) jmenuje
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1. členy komise pro územní plán takto:
a) Ing. Pavel Dufek, nar. *************, předseda
b) Ing. Eva Fialová, nar. *************, člen
c) Ing. Vladislav Skalník, nar. *************, člen
d) Ing. Jiří Sobotka, nar. **************, člen
e) Michal Mohr, MBA, nar. ************, člen
f) Petr Křivan, nar. **************, člen
g) Ing. arch. Jan Hrouda, nar. ************, člen

H) schvaluje
  

1. Statut majetkové komise v předloženém znění

2. Změna v orgánech společnosti Metropolnet a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění: + v bodě B) jmenuje doplnění bodu c) – paní Jarmila 
Veselá

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

2/1R/22
Změna v orgánech společnosti Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu s platnými stanovami (čl. IX odst. 7 písm. e) stanov) 
společnosti Metropolnet a.s. ke dne 14. 11. 2022 z funkce člena dozorčí rady této 
společnosti:
a) Mgr. Zdeňka Kubce
b) Ing. Lucii Gerychovou
c) Marka Košína

B) jmenuje
  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu s platnými stanovami (čl. IX odst. 7 písm. e) stanov) 
společnosti Metropolnet a.s. ke dne 15. 11. 2022 do funkce člena dozorčí rady této 
společnosti:
a) p. Aleše Kubíčka, nar. ************
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b) Ing. Jaroslava Nováka, nar. *************
c) Jarmilu Veselou, nar. *************

C) schvaluje
  

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. p. Aleše 
Kubíčka, Ing. Jaroslava Nováka a Jarmily Veselé v předloženém znění

3. Změna v orgánech společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění: D) volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. 
Josefa Holuba a Ing. Pavla Dufka

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

3/1R/22
Změna v orgánech společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu s platnými stanovami (čl. VI odst. 7 písm. e) stanov) 
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dne 14. 11. 2022 z funkce člena 
představenstva p. Petra Křivana

B) volí
  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu s platnými stanovami (čl. VI odst. 7 písm. e) stanov) 
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dne 15. 11. 2022 do funkce 
člena představenstva Ing. Petra Krause, MBA

C) odvolává
  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu s platnými stanovami (čl. VI odst. 7 písm. f) stanov) 
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dne 14. 11. 2022 z funkce člena 
dozorčí rady společnosti:
b) Mgr. Jana Tvrdíka
c) Martina Konečného
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D) volí
  

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
právních předpisů, a v souladu s platnými stanovami (čl. VI odst. 7 písm. f) stanov) 
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dne 15. 11. 2022 do funkce 
člena dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Holuba a Ing. Pavla Dufka

E) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem a.s. Ing. Petra Krause, MBA v předloženém znění
2. uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem a.s. Ing. Josefa Holuba a Ing. Pavla Dufka v předloženém znění

4. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ze dne 5. 4. 
2017 a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 ze dne 19. 9. 2018 
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

4/1R/22
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
ze dne 5. 4. 2017 a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 ze dne 19. 9. 2018 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

Změnu dosavadního právního názoru Ústavního soudu v návaznosti na ústavní nález sp. 
zn.: Pl 7/21

B) souhlasí
  

Se schválením obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2017 ze dne 5. 4. 2017 a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 ze dne 19. 9. 2018 

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2017 ze dne 5. 4. 2017 a obecně závazná vyhláška č. 2/2018 ze dne 19. 9. 2018 
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Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 21. 11. 2022

5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Původní číslo materiálu: 36

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

5/1R/22
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

Se schválením obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové, radní města

a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 21. 11. 2022

6. Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z ÚK pro MO Neštěmice na JSDH
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

6/1R/22
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Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z ÚK pro MO Neštěmice na JSDH

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ústeckého kraje, určené pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Mojžíř na projekt 
„Zásahové obleky pro jednotku SDH Mojžíř“ ve výši 126 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 126 tis. Kč v položce Účelové prostř. od 
Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Neštěmice ve výši 126 tis. Kč 
na projekt „Zásahové obleky pro jednotku SDH Mojžíř“

7. Rozpočtové opatření FO - účelová dotace pro MO k zajištění prezidentských voleb - 
přípravná fáze
Původní číslo materiálu: 35

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 6 - 9: 9, 0, 0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 6 - 9: 9, 0, 0

7/1R/22
Rozpočtové opatření FO - účelová dotace pro MO k zajištění prezidentských 
voleb - přípravná fáze

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu v celkové výši 926,80 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 926,80 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 926,80 tis. 
Kč, na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází voleb prezidenta republiky, konaných 
ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (první kolo volby) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (druhé 
kolo volby), takto:
MO město ve výši 326,80 tis. Kč
MO Severní Terasa ve výši 200,00 tis. Kč
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MO Neštěmice ve výši 200,00 tis. Kč
MO Střekov ve výši 200,00 tis. Kč

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a 
řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

8/1R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část"
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

9/1R/22
Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní 
část"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace stromové aleje ul. 
Truhlářova – spodní část“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 520 000,- Kč bez 
DPH formou otevřeného řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – 
spodní část“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
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1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část“, včetně případného vylučování 
dodavatelů.
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou , s názvem „Revitalizace 
stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Roman Vlček, vedoucí oodělení údržby majetku ODM
b) Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Bc. Klára Uličná Dis, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

10. Veřejná zakázka "Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa" - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

10/1R/22
Veřejná zakázka "Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa" - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Mezní – 
rekonstrukce komunikace – 1. etapa“ takto:

1. MI Roads a.s.
2. ALGON, a.s.
3. STRABAG a.s.
4. HERKUL a.s.
5. EUROVIA CS, a.s.
6. PORR a.s.
7. Vodohospodářské stavby, s.r.o.
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8. SWIETELSKY stavební s.r.o.
9. INSKY spol. s r.o.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa“, který se umístil na prvním místě v pořadí, 
tj. MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 173 31 099, s 
nabídkovou cenou ve výši 14 053 163,02 Kč bez DPH a celkovým počtem bodů 96,48 b.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. 
etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 
Praha 8 - Libeň, IČ: 173 31 099, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. 
etapa“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

11. Veřejná zakázka „Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, 
příspěvková organizace“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

11/1R/22
Veřejná zakázka „Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, 
příspěvková organizace“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Praní a čištění prádla 
pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“ takto:

1. Prádelna Konopka s.r.o.
2. Jiří Hahn

B) rozhoduje
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na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“, 
který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Prádelna Konopka s.r.o., se sídlem Františka 
Kmocha 1548/4, 434 01 Most, IČ: 06585311, s nabídkovou cenou ve výši 2 160 588,05 Kč 
bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Praní a čištění prádla pro Domov pro 
seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Prádelna 
Konopka s.r.o., se sídlem Františka Kmocha 1548/4, 434 01 Most, IČ: 06585311, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Praní a čištění prádla pro Domov pro 
seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“ dodavateli, který se umístil na druhém 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

12. Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

12/1R/22
Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb, určených na dotační 
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem a následné uzavření smlouvy se subjektem takto:

a) Aigermanová Michaela, (IČ: 682 91 370) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vnímej své tělo - aktivace svalů pánevního dna“ ve výši 5.730,- Kč

13. Rozpočtové opatření MP – snížení poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu v roce 
2022

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 13 z 30



Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 12 – 14: 9, 0, 0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 12 – 14: 9, 0, 0

13/1R/22
Rozpočtové opatření MP – snížení poskytnuté účelové dotace ze státního 
rozpočtu v roce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Rozpočtové opatření městské policie ve výši 55,68 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční 
dotace z MVČR takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 55,68 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o částku 55,68 tis. Kč v položce 
Prevence kriminality

14. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 268/22 v k. ú. 
Dobětice
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

14/1R/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 268/22 v k. 
ú. Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) nesouhlasí
  

1. s návrhem pana Petra Sibala na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. 
č. 268/22 v k. ú. Dobětice

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové

a) předložit návrh pana Petra Sibala na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na 
p. p. č. 268/22 v k. ú. Dobětice zastupitelstvu města

 Termín: 19. 12. 2022

15. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1 v k. ú. 
Habrovice
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

15/1R/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1 v k. 
ú. Habrovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s návrhem paní Renaty Kulesové a pana Pavla Kulesy na pořízení změny Územního 
plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1 v k. ú. Habrovice

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh paní Renaty Kulesové a pana Pavla Kulesy na pořízení změny Územního 
plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 251/1 v k. ú. Habrovice zastupitelstvu města

 Termín: 19. 12. 2022

16. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 899/528 v k. ú. 
Skorotice u Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

16/1R/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 899/528 v 
k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s návrhem paní MUDr. Martiny Kučerové na pořízení změny Územního plánu Ústí nad 
Labem na p. p. č. 899/528 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh paní MUDr. Martiny Kučerové na pořízení změny Územního plánu Ústí 
nad Labem na p. p. č. 899/528 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem zastupitelstvu města

 Termín: 19. 12. 2022

17. Souhlas s investičním záměrem HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Původní číslo materiálu: 21

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění: A) schvaluje bod 2. vyhodit

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22: 9, 0, 
0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22: 9, 0, 0

17/1R/22
Souhlas s investičním záměrem HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. jakožto vlastník areálu Zimního stadionu Ústí nad Labem, který se nachází na pozemcích 
p.č. 418/2, 418/6, 418/8, 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/7, 420/8 a 420/9, vše v k.ú. Klíše, 
udělení souhlasu subjektu HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 44227116, s 
investičním záměrem dle žádosti "44227116 - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek - 
technické zhodnocení zimního stadionu" podané dne 31.10.2022 v rámci dotační výzvy 
"NSA specifická výzva 18/2022 - Regiony SK/TJ 2022"

B) konstatuje
  

1. že statutární město Ústí nad Labem zajistí ve svém rozpočtu na rok 2023 finanční 
prostředky, které budou poskytnuté na pokrytí povinné spoluúčasti žadatele, která je rovna 
30% z celkových výdajů akce, v souladu s čl. 9. zdroje financování v specifické výzvy 
18/2022

18. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

18/1R/22
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s úpravou cen jízdného v MHD s účinností od 1. 1. 2023 dle důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.14 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí
2. uzavření dodatku č.10 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem

19. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek
Původní číslo materiálu: 16

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

19/1R/22
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 16 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve změně přílohy smlouvy, a to tarifu Lanové dráhy

20. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

20/1R/22
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

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 5 smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného 
osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem

21. Masarykova - velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 18

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

21/1R/22
Masarykova - velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Masarykova - velkoplošná oprava 
vozovky" s těmito parametry:
a) úprava termínu celkového dokončení díla včetně ukončení přejímacího řízení do 
30.11.2022
b) úprava celkové ceny díla v důsledku méněprací a víceprací z částky 3 384 331 Kč bez 
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DPH na částku 3 733 081 Kč bez DPH, tj. navýšení o 10,3 %

22. Rozpočtové opatření ODM
Původní číslo materiálu: 19

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

22/1R/22
Rozpočtové opatření ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1.s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru dopravy a majetku v celkové výši 
24 578,60 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 21 630 
tis. Kč (rezerva na nepředvídatelné výdaje – soudní spory atd.)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 948,60 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
hazardních a z technických her
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 24 578,60 tis. Kč v 
položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

B) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města Ústí nad Labem

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

 Termín: 21. 11. 2022

23. Prodej části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 20

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

23/1R/22
Prodej části pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem části pozemku p. č. 22/1 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Brná nad Labem panu 
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Jaroslavu Kroutilovi, *************************************, vlastníku sousedních 
pozemků p. č. 23, 24, 25, 35/2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 40.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) 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
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

 Termín: 31. 3. 2023

24. Souhlas s připojením na parovodní rozvod TE
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

24/1R/22
Souhlas s připojením na parovodní rozvod TE

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení souhlasu pro subjekt ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 27309941, s využitím 
parokondenzátního rozvodu tepla, vybudovaného v rámci rekonstrukce Městského stadionu 
Ústí nad Labem, který je ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, pro potřeby 
třetího subjektu, Retros s.r.o., IČ: 28713877

25. Revokace usnesení RM 3019/124R/22 ze dne 10. 10. 2022
Původní číslo materiálu: 23

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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25/1R/22
Revokace usnesení RM 3019/124R/22 ze dne 10. 10. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města č. 3019/124R/22 ze dne 10. 10. 2022 v bodě A) odst. 1 písm. i)

B) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřské školy Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace v době vánočních prázdnin školního roku 2022/2023, v 
souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v termínu od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023

C) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v době 
vánočních prázdnin školního roku 2022/2023 uvedené v bodě B)1.

26. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek pro 
žáky 1. tříd
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

26/1R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních 
pomůcek pro žáky 1. tříd

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 868,80 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS, oddělení školství o částku 868,80 
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tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz, v celkové výši 
868,80 Kč, pro jednotlivé základní školy v Ústí nad Labem jako doplatek na pořízení 
učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši 58,40 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 31,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
76,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
34,40 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 49,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 25,60 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 38,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
48,40 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 57,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 62,40 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
53,20 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 41,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 24,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 68,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
44,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace, ve výši 
40,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 60,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 44,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 11,20 tis. Kč

27. Vánoční osvětlení 2022 - zajištění elektrické energie 
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.
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Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

27/1R/22
Vánoční osvětlení 2022 - zajištění elektrické energie 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) smlouvu uzavřenou formou objednávky č. Z123220118 na zajištění elektrické energie na 
vánoční dekory.

B) zmocňuje
  

Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu k uzavření smlouvy 
formou objednávky č. Z123220118 dle bodu A) tohoto usnesení

28. Veřejná zakázka na poskytování služby neveřejné sítě pro 5G MKDS
Původní číslo materiálu: 29

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění: A) 1. podlimitní
2. podlimitní

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

28/1R/22
Veřejná zakázka na poskytování služby neveřejné sítě pro 5G MKDS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neveřejná síť MKDS ÚnL - II“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5,609 mil. Kč bez DPH formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce dle bodu B) 1. tohoto usnesení, 
kterou zpracovala společnost Metropolnet a.s. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci
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B) pověřuje
  

1. společnost Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem IČ: 25439022 ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou 
zakázkou dle bodu A) 1. tohoto usnesení s výjimkou administrativních úkonů uvedených v 
§ 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů

2. pověřuje Mgr. Lucii Kinter Radičovou k případnému vyloučení účastníků zadávacího 
řízení a k rozhodování o námitkách

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové
a) Bc. Martina Žirovnická
b) Mgr. Jan Hofman
c) Vladimír Matějíček
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová
e) Jiří Hýl
f) Ing. Pavel Bakule

2. náhradníci:
a) Bc. David Vejsada
b) Bc. Miroslav Burdek
c) Martina Jalovecká
d) Mgr. Kateřina Lysáková
e) Mgr. Vít Zíka
f) Ing. Martin Kolář

29. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace za statutární město Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 32

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění: bod B) vyhodit

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 26, 27, 28, 30, 31: 9, 0, 0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 26, 27, 28, 30, 31: 9, 
0, 0
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29/1R/22
Odvolání a jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace za statutární město Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
  

s účinností k 30. 11. 2022
1. členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
jmenované za statutární město Ústí nad Labem:
a) Mgr. Miloše Formáčka, datum narození *************, bytem 
*****************************
b) Ing. Jaroslavu Šamsovou, datum narození *************, bytem 
****************************************

B) jmenuje
  

s účinností od 1. 12. 2022
1. členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace za 
statutární město Ústí nad Labem takto:
a) PhDr. Ing. Petr Nedvědický, datum narození *************, bytem 
***********************************************

30. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 26

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

30/1R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 323,78 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 323,78 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, obdržené v rámci 
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„Výzvy na podporu integrace romské menšiny v roce 2022,“ Základní škole Ústí nad 
Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 323,78 tis. Kč na realizaci 
projektu „Předlice sobě 16“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 5 612,95 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem 
Šablony pro MŠ a ZŠ I takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 612,95 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 5 
612,95 tis. Kč, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizaci ve výši 1 
969,94 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 3 
201,18 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci ve výši 441,83 tis. 
Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 871,08 tis. Kč – zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem na základě uzavřeného „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s 
finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 871,08 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních finančních příspěvků, v 
celkové výši 871,08 tis. Kč, v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, pro p. o. z oblasti školství na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol III“ takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 408,26 tis. 
Kč
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 0,99 tis. Kč
- Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 
organizaci ve výši 281,71 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 0,70 
tis. Kč
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 
108,43 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 70,99 
tis. Kč

31. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad
Původní číslo materiálu: 27

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

31/1R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 271,83 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 271,83 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné
náhrady OMOSRI)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 271,83 tis. Kč, v
položce Oprava a údržba

32. Rozpočtové opatření OMOSRI - "Čelakovského - smíšený dům"
Původní číslo materiálu: 28

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

32/1R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - "Čelakovského - smíšený dům"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 5 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 5 000,00 tis. 
Kč u akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 5 000,00 tis. 
Kč na akci „Čelakovského – smíšený dům“

33. Čelakovského - smíšený dům - žádost o změnu investičního záměru
Původní číslo materiálu: 30

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

33/1R/22
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Čelakovského - smíšený dům - žádost o změnu investičního záměru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. aktualizaci Investičního záměru projektu Čelakovského – smíšený dům, která je přílohou 
tohoto usnesení
2. žádost o změnu Investičního záměru k projektu Čelakovského – smíšený dům, která je 
přílohou tohoto usnesení

B) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města schválit aktualizaci Investičního záměru dle bodu A) 1. tohoto 
usnesení a schválit podání žádosti o změnu Investičního záměru dle bodu A) 2. tohoto 
usnesení

C) ukládá
  

Mgr. et Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora 

1. předložit Zastupitelstvu města aktualizaci Investičního záměru dle bodu A) 1. tohoto 
usnesení a žádost o změnu Investičního záměru dle bodu A) 2. tohoto usnesení ke schválení

 Termín: 21. 11. 2022

34. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 31

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

34/1R/22
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vyhlašuje
  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace

B) schvaluje
  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
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C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl nejpozději od 1. 4. 2023 jmenován 
nový ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvkové organizace

 Termín: 30. 1. 2023

35. Smlouva o poskytování služeb
Původní číslo materiálu: 33

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

35/1R/22
Smlouva o poskytování služeb

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy o poskytování služeb na servisní činnosti Varovného a informačního 
systému města Ústí nad Labem

36. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 34

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

36/1R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 5 tis. Kč subjektu ZO ČD Depo kolejových vozidel, IČ: 44556578, se sídlem 
Pětidomí 1516/7, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeného předsedou panem Petrem 
Doležalem, na kulturně tematické a družební setkání seniorů z Drážďan

37. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Bohumil Ježek, náměstek primátora

Jiří Horák

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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