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Zápis 

1. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 28. 11. 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Omluveni:    

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Tomáš Vlach 

  Miroslava Lazarová 

 

Zapisovatelka:  Kateřina Bartáková, KT   

 

Doplnění programu: 

 

11. Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu na podporu 

činnosti Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

  Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

12. Udělení stipendia 

  Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

13. Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. Klíše 

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

 

Nechat hlasovat o předřazení bodu č. 13 za bod č. 10: 9,0,0 

 

Program byl schválen: 9,0,0 

 

1. Návrh rozpočtu města – Magistrátu  pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 

do r. 2021 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. – 

Střekov“  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4. Změna v orgánech obchodních společností 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. Vybudování zimní haly pro beachvolejbal 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

6. Metropolnet, a. s. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
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7. Smlouva o poskytnutí podpory č. 05571722 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

8. Dodatky ke zřizovacím listinám DS Velké Březno, ZŠ Neštěmická a DDM a ZDVPP 

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

 

9. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

10. Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 

o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

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

 

11. Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu na podporu 

činnosti Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

  Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

12. Udělení stipendia 

  Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

13.  Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. Klíše 

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

 

Dále na stole: 

Materiál č. 11, 12, 13 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 7 

 

Poznámka: 

------------------------------------------------------------ 

 

1. Návrh rozpočtu města – Magistrátu  pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 

do r. 2021 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: obdrželi jste nový materiál skládající se z usnesení – došlo ke změně – posílí se 

dotace pro MO o 2,5 mil. Kč  

- návrh rozpočtu pro příští rok – jsou pokryty zdroji, především příjmy a jsou na to 

prostředky do konce letošního roku  

- celkové výdaje činí 2 miliardy Kč a příjmy dělají 1,87 miliardy Kč 

- v rozpočtu se počítá s dalším splácením úvěru a počítá se se snížením závazku  

- MO mají vlastní příjmy a potom příjmy z VHČ, ale hlavní příjmy jsou z dotace 

Magistrátu města Ústí nad Labem  

- příjmy - daňové, nedaňové, kapitálové, přijaté a poskytnuté transfery  

- výdaje – neinvestiční výdaje bez dotací pro MO, neinvestiční výdaje pro MO na výkon 

státní správy a samosprávy, dotace na zeleň a dotace na provoz, investiční výdaje  

- výdaje na nárůst měst a platů – 69 mil. Kč – výdaje na mzdy - magistrát, MP, MO, DP,  



1. RM 

3 

 

- výdaje pro MP – nárůst o 8 mil. Kč – na zabezpečení kamerového systému  

- investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2019 – Projektové práce, Dlouhodobé 

splátky pořízených investic, Investice do rekonstrukce majetku města, Investice movité, 

Rozvojové investice  

- v návrhu rozpočtu máme také rezervu – 10 mil. Kč a další účelové rezervy 13 mil. Kč 

na akce MO a 5 mil. Kč na participační projekty  

- součástí materiálu je záměr výhledu rozpočtu na rok 2020 a rok 2021- sestavení rozpočtu 

nám ukládá zákon  

- do konce týdne zveřejníme návrh rozpočtu na ÚD, tak nám ukládá zákon – bude to 

přístupné pro všechny občany z veřejnosti, aby si materiál mohli prostudovat – je zvykem 

návrh pojednávat ještě ve FV – spojil bych se s předsedou FV  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

1/1R/18 

Návrh rozpočtu města – Magistrátu  pro rok 2019 a střednědobý 

výhled rozpočtu do r. 2021 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 

2019 (NR 2019) a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021 (SVR) 

statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu 

B )  s ouh l as í  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu  pro rok 2019 

ve výši 1 866 108 tis. Kč 

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2019  

ve výši 2 052 660 tis. Kč, z toho: 

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 649 123 tis. Kč, z toho dotace 

pro městské obvody 137 117 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 403 537 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši 186 552 tis. Kč, z toho: 

a) splátky úvěrů                                 -102 047 tis. Kč 

b) změna stavu na účtech MmÚ          288 599 tis. Kč 

C )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 dle příloh usnesení 

č. 1 – 4  

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 

Magistrát na období r. 2020 až r. 2021 dle přílohy usnesení č. 5 

c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, 

písm. a) zmocnit Radu města Ústí n. L. schvalovat jednotlivá rozpočtová 

opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu: 

 zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně 

dosažených příjmů 

 přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ 
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d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, 

písm. a) zmocnit Radu města Ústí n. L. ke schvalování rozpočtových opatření 

i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to 

zapojením přijatých účelových prostředků 

D )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 dle bodu A), B) a 

C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí n. L.  

                                                                                                  T: 17. 12. 2018 

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: předmětem veřejné zakázky je provedení velkoplošné opravy vozovky 

v ul. Kojetická v úseku Karla IV, dále je v pořadí MO Neštěmice  

- jedeme v podlimitním režimu – sčítáme zakázky za celý rok  

 

Ing. Tošovský: do 6 mil. Kč je to zakázka malého rozsahu  

- pokud to sčítáme, tak nedosáhneme na závazek velkého rozsahu? 

 

Mgr. Studenovský: ne nedosáhneme – je to zakázka malého rozsahu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

2/1R/18 
 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace 

Kojetická – I. etapa“  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace 

Kojetická – I. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.500.000,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace 

Kojetická – I. etapa“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, včetně 
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případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

C )  j me n u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. – 

Střekov“  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: 4 samostatné stavební objekty – stejné jaké v předchozím případě  

- limit je 1,5 mil. Kč bez DPH  

 

Ing. Tošovský: dělá se to formou, že se to dá na profil zadavatele?  

 

Mgr. Studenovský: dáváme to jenom na profil  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

3/1R/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. – Střekov“  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. - Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1.500.000,- 

Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošné opravy komunikací v MO 

Ústí n. L. - Střekov“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně 
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případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

 

4. Změna v orgánech obchodních společností 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o Severočeské divadlo s.r.o. tepelné hospodářství – odvolání 

stávajících členů dozorčí rady a nominování členů nových – Tomáš Christian Brázda, 

Mgr. Zdeňka Mottlová a Mgr. Aleša Kymličková 

- materiál musí jít ještě do ZM  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 9,0,0 

 

4/1R/18 

Změna v orgánech obchodních společností 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouhl as í  
1. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. takto: 

a) Yveta Tomková 

b) Ing. Pavel Enekeš 

c) MUDr. Pavel Dlouhý 

2. s návrhem na odvolání jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s. r. o. takto: 

a) Mgr. Jan Tvrdík 

3. s návrhem na volbu členů dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. takto: 

a) Tomáš Christian Brázda, nar. xx. xx. xxxx 

b) Mgr. Zdeňka Mottlová, nar. xx. xx. xxxx 

c) Mgr. Aleša Kymličková, nar. xx. xx. xxxx 

4. s návrhem na jmenování jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s.r.o. takto: 

a) Mgr. Stanislav Dunaj, nar. xx. xx. xxxx 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

Labem 

T: 17. 12. 2018 
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5. Vybudování zimní haly pro beachvolejbal 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: druhé kolo veřejné zakázky - přihlásili se dva uchazeči – společnost 

TECHTEX s.r.o. s nabídkou 3 mil. Kč bez DPH 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

5/1R/18 

Vybudování zimní haly pro beachvolejbal 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

„Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ - výběr dodavatele“ takto: 

1. TECHTEX s. r. o. 

2. CALYPSO GROUP s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, a to dodavatele, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti  TECHTEX s. r. o., se 

sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ: 259 27 329, s nabídkovou 

cenou ve výši 3.175.090,- Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán 

návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro 

beachvolejbal“, dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti  

TECHTEX s. r. o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, 

IČ: 259 27 329, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS, a v případě že dodavatel, který se umístil 

na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se 

umístil v pořadí na druhém místě 

 

6. Metropolnet, a. s. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: 2. 12. 2018 uplyne finanční období p. Knápkovi - pana Knápka zvolit 

znova, odvolat p. Novotného a dosadit p. Burdeka  

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 
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6/1R/18 

Metropolnet, a. s. 

   
Rada města po projednání 

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

předpisů v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s.  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  
1. uplynutí funkčního období Jiřího Knápka, člena představenstva společnosti 

Metropolnet, a. s. ke dni 2. 12. 2018 

B )  o dv o lá vá  k e  dn i  2 .  1 2 .  2 01 8  
1. z funkce člena představenstva společnosti Metropolnet, a. s.: 

a) Ondřeje Novotného 

C )  v o l í  k e  dn i  3 .  12 .  20 1 8  

1. členem představenstva společnosti Metropolnet, a. s.: 

a) Jiřího Knápka, nar. xx. xx. xxxx 

b) Bc. Miroslava Burdeka, nar. xx. xx. xxxx 

 

7. Smlouva o poskytnutí podpory č. 05571722 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: návrh na usnesení - uzavření smlouvy – jsme jenom orgánem, který procesuje 

celou záležitost – doporučení je to schválit a využít dotaci na rozjetý projekt  

 

Ing. Fialová: máme nějakého zhotovitele? 

 

Ing. Dlouhý: to si řeší ŽP – informaci dodám  

 

Ing. Nechybová: předcházelo to jenom žádosti o dotaci  

 

Ing. Kirbs: už se na tom pracuje a je to v první fázi – mají na to rok – je to před rozhodnutím, 

zda chceme peníze nebo nechceme 

 

Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

7/1R/18 

Smlouva o poskytnutí podpory č. 05571722 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky č. 05571722 k projektu ,,Studie proveditelnosti – Regulační řád 

v Ústí nad Labem‘‘  
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8. Dodatky ke zřizovacím listinám DS Velké Březno, ZŠ Neštěmická a DDM a ZDVPP 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: dodatky ke zřizovacím listinám DS VB – změna názvu – musí se 

změnit zřizovací listina  

- ZŠ má pro děti vytvořit klub a DDM – svěřuje se jim ve Všebořicích stadion – prostor 

na převlíkání – šatny 

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 9,0,0 

 

8/1R/18 

Dodatky ke zřizovacím listinám DS Velké Březno, ZŠ Neštěmická 

a DDM a ZDVPP 

     
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  s účinností od 1. 1. 2019 

1. s úpravou názvu Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace na 

nový název Domov Velké Březno, příspěvková organizace 

2. se zněním dodatku č. 7 k úplnému znění zřizovací listiny Domova Velké Březno, 

příspěvkové organizace ze dne 22. 12. 2006 

3. se zněním dodatku č. 4 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace ze dne 19. 12. 2003 

4. se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

ze dne 25. 9. 2008 

B )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 1. 2019 

1. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Neštěmická 

787/38, Ústí nad Labem pro „školní klub“ Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: prosinec 2018 

 

9. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: rozpočtové opatření  

- průtočka – PO si zažádal o dotaci – organizacím to přepošleme  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 
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9/1R/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

      
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

2 433,45 tis. Kč – 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 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 433,45 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 2 433,45 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

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

příspěvkové organizaci ve výši 569,12 tis. Kč 

- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové 

organizaci ve výši 823,95 tis. Kč  

- Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, 

příspěvkové organizaci ve výši 579,12 tis. Kč 

- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové 

organizaci ve výši 461,26 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

374,13 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o celkovou částku 374,13 tis. Kč u Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 172,15 tis. Kč  

- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvkové organizaci ve výši 201,98 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o celkovou částku 374,13 tis. Kč u Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 201,98 tis. Kč  

- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvkové organizaci ve výši 172,15 tis. Kč  

 

10. Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 

o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: souhlas s podáním žádostí ZŠ Neštěmická – dotace na KÚ  
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Ing. Fialová: proč se neposkytnul příspěvek z města a žádá se až na kraj?  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: protože p. ředitelka našla zdroj a proto ho využívá  

 

PhDr. Fialová: žádala třeba město?  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ne, našla si zdroj, tak žádá KÚ  

 

Mgr. Ševcovi: není to nic neobvyklého 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:  

 

10/1R/18 

Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, p. o. o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s o u h l a s í  

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 

organizace o příspěvek ve výši 211 100,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje – 

individuální dotace na realizaci projektu „Dovednostmi k úspěchu v životě“ 

 

13. Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. Klíše 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: obdrželi jsme žádost o souhlas s výstavbou tenisové haly na našem 

pozemku, který je svěřen Městským službám a zároveň je na tento pozemek uzavřena 

nájemní smlouva s TENIS CLUBEM Ústí nad Labem, z. s. na dobu 25 let 

- usnesení máme nastaveno tak, že RM souhlasí s výstavbou tenisové haly  

- zpracování zajišťoval OIÚP – obsahuje jenom zastřešení prostoru, ale nezahrnuje to šatny  

- máme studii, která stála nějaké finance, tak proč toho nevyužít  

 

Ing. Nechybová: v DZ je uvedeno, že je tam minimální spoluúčast 50%  - v tuto chvíli nic 

neschvalujeme a nedáváme žádný příslib  

 

Ing. Tošovský: je někde studie k nahlédnutí? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: studie je k nahlédnutí na OIÚP  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:  
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11/1R/18 

Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. 

Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s výstavbou tenisové haly na pozemku města Ústí nad Labem p. č. 422/1  

v k. ú. Klíše za předpokladu, že projektová dokumentace bude v souladu se studií 

„Multifunkční sportovní centrum“ jejíž zpracování zajišťoval odbor investic 

a územního plánování 

 

11. Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu na podporu 

činnosti Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

  Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Mgr. Ing. Nedvědický: vše v DZ  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

12/1R/18 

Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací 

projektu na podporu činnosti oddělení zprostředkujícího subjektu 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

   
Rada města po projednání 

     
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc 

B) u d ě l u j e 

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí oddělení ZS ITI 

a) zmocnění (příloha č. 1) k administrativním úkonům souvisejících s realizací 

projektu na podporu činnosti oddělení zprostředkujícího subjekt ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace, financovaného z OP TP (především elektronické 

podepisování Zpráv o realizaci, Žádosti o platbu a Žádosti o změnu) s účinností 

od 28. 11. 2018 

 
12. Udělení stipendia 

  Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: jedná se udělení stipendia, tato akce se každoročně koná na konci prosince  

- šek ve výši 20 tis. Kč a tato částka je předána KP – jméno je v příloze č. 1 

 

Ing. Tošovský: podpory - je to hezká akce – je to akce na úrovni a lidem se to líbí  
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p. Lazarová: navrhují jenom jednoho studenta – Teplice odměňovali třeba deset studentů 

 

Bc. Gloserová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

13/1R/18 

Udělení stipendia 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora, z položky stipendia, studentce Přírodovědecké 

fakulty UJEP Mgr. Elišce Rezlerové, datum narození xx. xx. xxxx, za vynikající 

diplomovou práci, v níž se zabývala počítačovým modelování složek břidlicového 

plynu v zeolitech  

 

 

Různé 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Vlach   _______________________________________ 

 

 

 

 

Miroslava Lazarová    _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      

 Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

    primátor města 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

MO – městský obvod     FO – finanční odbor 

VHČ – vedlejší hospodářská činnost   FV – finanční výbor 

MP – městská policie     DP – Dopravní podnik  

ZM – zastupitelstvo města     ŽP – životní prostředí  

PO – právní odbor     KÚ – Krajský úřad  

ŽP – životní prostředí     DS – Domov pro seniory  

VB – Velké Březno     DDM – Dům dětí a mládeže 

RM – rada města      DZ – důvodová zpráva   

OIÚP – odbor investic a územního plánování KP – kancelář primátora  


