
Zápis z 2.RM 

1 

 

Z Á P I S  

z 2. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 27. 1. 2016 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města v 9,10 h.  

 

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renata Zrníková 

   MUDr. Jiří Madar 

   

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

Bod 32. Změny v komisi pro územní plánování  

        Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

Hlasování o programu: 6,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Upravené znění návrhu na usnesení a důvodové zprávy bodu č. 8 

Upravené znění důvodové zprávy bodu č. 23 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 16, 20 a 21 

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr.Javorčák: přehled plnění úkolů na stole – předložena další usnesení, u kterých trvá termín  

(dle požadavku z minule) 

- nesplněný úkol č. 799/15 – uložen Ing. Harciníkovi, řed. MS s termínem do 15. 1.  

2016 - informovat RM o výsledcích VŘ na parkovací automaty – splněno nebylo, 

dle sdělení PhDr. Müllerové by mělo být k dispozici během ledna – posun termínu 

na příští RM tj. 10.2. 2016 

- dále navrhuji revokaci usn. č. 363/15 ze dne 8.4.2015 v plném znění (urbanistické 

studie a projekty) – byl nesplněn hlavně v bodě B) – projednáno s Ing. Šartnerovou 

a p.primátorkou – navržena revokace  

- přehled odbor zpracoval, Mgr.Nepivoda předloží do KÚP – zde se domluví, jestli 

se tím komise bude zabývat  

- návrh na usnesení v upraveném znění o bod C) schvaluje změnu termínu u usn. 

799/15 na 10. 2. 2016  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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24/16 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 363/15 ze dne 8. 4. 2015 v plném znění 
C )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu usnesení RM č. 799/15 na 10. 2. 2016 

 

2. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing.Bakule: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu -  jedná se o návrh na  

obnovu zbraní MP – v důvodové zprávě popsán celkových stav a počty výzbroje MP    

- jednalo by se o dlouhodobou investici na minimálně 20 let  

Ing.Nechybová: bude případně vypsáno VŘ ve dvou variantách – tj. jednorázové financování   

a splátkově na 5 let  

MUDr.Madar: jedná se o 2 mil. Kč, dotaz na to, jak se zbraně využívají 

Ing.Bakule: množí se případy, kdy se zbraně používají, za 10 let byly použity 4x 

- nyní máme 67 vyřazených zbraní, nic neopravujeme (nákladné, jedná se o 

zastaralé typy a náhradní díly jsou velmi drahé) 

- u střelných zbraní – dlouhodobý potenciál  

- pokud bude zvolena cesta splátkového kalendáře, počítáme s tím, že to bude 

bezúročně  

p.Tomková: dotaz, zda jsou zbraně bezpečné 

Ing.Bakule: každý rok máme kontrolu ze strany Policie ČR – kontrolují je, vyřazujeme  

- vysvětlení mechanismu ozbrojování strážníků  

MUDr.Madar: doplnit návrh na usnesení o bod B) uložit Ing. Bakulemu - vyhlásit VŘ na  

navrhovanou investici 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

25/16 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 2 000 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

2 000 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 2 000 tis. Kč v položce provozní výdaje 
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B )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli MP 

a) vyhlásit výběrové řízení na navrhovanou investici 

 

3. Rozpočtové opatření městské policie 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing.Bakule: jedná se o převod zůstatku finančních prostředků z r. 2015 na r. 2016 ve dvou  

oblastech  

- 639 tis. Kč - prostředky určené na výstroj (oblečení, boty) a běžný materiál pro 

strážníky 

- 2 mil. Kč - kamerový systém (1,1 mil Kč na další etapu rozšíření kamerového 

systému) 

- ten opravuje zatím firma Fides, nové VŘ vyhrála 1. Chráněná dílna na Střekově  

- od zítra testujeme použití mobilních kamer – uvidíme výsledek 

- datové přenosy – největší náklady jsou nyní na optické kabely  

- datové přenosy máme paušální bez ohledu na množství dat  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

26/16 

Rozpočtové opatření městské policie 

 
Rada města po projednání 

  

A) s ch va lu j e  
1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 

639,70 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 

639,70 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

639,70 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 

2 000 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 2 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

2 000 tis. Kč, sk. č. 04 na akci „Kamerový systém“ 

 

4. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor za účelem setkávání seniorů v Ústí nad 

Labem 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: úvodní slovo – RM předložen návrh smlouvy o výpůjčce v Domě kultury  

 za účelem setkávání seniorů  
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- uvolnění prostorů s minimálním servisem, výpůjčka je bezplatná, domluvená 

částka za služby by činila 300 tis. Kč (energie, úklid, vaření kávy apod.) 

- vypuštěn bod v čl. III. – citace, naformulováno dohromady (služby) 

- návrh na usnesení v upraveném znění s ohledem na tuto změnu 

Hlasování o usnesení: 4,0,2 

 

27/16 

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor za účelem setkávání 

seniorů v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v upraveném znění za účelem 

setkávání seniorů v Ústí nad Labem mezi p. Romanem Slukou a Statutárním 

městem Ústí nad Labem 

 

5. Vyhlášení koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: úvodní slovo - oznámení o zahájení procesního řízení – potřeba vyvěsit  

formulář na 52 dní  

- obdobné jako u VZ – formulář je přiložený 

- odd. IV. – vysvětlení následného hodnocení (%ní skladby) 

- potřeba garantovaného nájmu, proto nabídková cena s váhou 85 %  

- návrh na usn. - pověření v bodě B) k učiněním souvisejících kroků 

MUDr.Madar: předběžné zveřejnění, místo plnění – uvedeno jen Ústí n.L., nemusí tam být  

adresa a délka období? 

Mgr.Studenovský: stačí uvedení města, období se nevyplňuje – vysvětlení (na 8 let)  

p.Dufek: informace o modelaci nastavení poměrů – co nejvýhodněji pro město  

Mgr.Studenovský: cena za sociální žehy je daná – není jich hodně, přesně stanovíme jejich  

cenu 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

28/16 

Vyhlášení koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  oznámení o zahájení koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

v předloženém znění 

2 .  odeslání a zveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení „Správa a provoz 

krematoria“ v Informačním systému veřejných zakázek 

 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Mgr. Lucii Kinter Radičovou, vedoucí právního oddělení právního odboru MmÚ 
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a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním oznámení o zahájení 

koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“, včetně podávání dodatečných 

informací 

2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním oznámení o zahájení 

koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“, včetně podávání dodatečných 

informací, v případě nepřítomnosti Mgr. Lucie Kinter Radičové 

 

6. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2016  

Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí OK 

 

Mgr.Javorčák: tento plán byl předložen na minulé RM – dle požadavku MUDr. Madara byl   

doplněn – znovu předložen k projednání, další připomínky jsme neobdrželi  

p.Tomková: příloha č. 1 – tabulky – vypadlo ÚMO město (vnější kontrolní činnosti)  

Mgr.Javorčák: doplníme – návrh na usnesení v doplněném znění  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

29/16 

Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2016  

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2016 v doplněném 

znění 

 

7. Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa a údržba komunikací 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek:  úvodní slovo - převod zasmluvněných prostředků nečerpaných v r. 2015 na r.  

2016 

- 3 položky v rozpočtu – financování činností v r. 2016 dle popisu v důvodové 

zprávě 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

30/16 

Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa a 

údržba komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 

4 378,86 tis. Kč takto: 
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v položce údržba 

a opravy místních komunikací v celkové výši 4 378,83 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 4 378,83 tis. Kč v položce údržba a opravy místních 

komunikací   

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 72 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v položce čištění 

chodníků a vozovek v celkové výši 72 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 72 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek 

 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků do rozpočtu roku 

2016 v celkové výši 2 184,08 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

2 184,08 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 1 850,00 tis. Kč na akci Prodloužení chodníku Svádov, sk. 05 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 192,08 tis. Kč na akci Rekonstrukce křižovatky Hrbovická – 

U Vlečky, sk. 01 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

142 tis. Kč na akci Brandtova, Poláčkova – rozšíření parkování - PD, sk. 01 

 

8. Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek: podaná dodatečná žádost spol. NYYLO – zjistila nedostatek ve své žádosti,  

opomněla 2 části – předložen upravený návrh na usn. – ještě vloženy 2 pozemky 

- je potřeba přes tento pás chodit  a jezdit 

- čistý příjem 30 tis. Kč – dle oceňování (za každý případ 10 tis. Kč) 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

31/16 

Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 811/3, 780/31, 780/25 

v k. ú. Předlice, spočívajícího v právu chůze a jízdy na dobu neurčitou ve prospěch 

NYYLO a.s., IČ 28536312, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na 
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základě zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, dle § 16b odst. 5 dle 

skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí 

oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cesty a stezky se 

společností NYYLO a.s., dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

9. RO ODM – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek: RM předložen návrh na 2 RO – převedení účelově určených a zasmluvněných  

prostředků u odd. správy, údržby a evidence majetku z r. 2015 na r. 2016 

- vysvětlení položek - Zanádraží -  leden 2016 

- ZO ECHO - 1,5 mil Kč za úhradu nájemného – spor ohledně placení nájemného – 

je převáděna uvedená částka s ohledem na příp. narovnání  

- správa Městských sadů – částka vyjde z VŘ (zasmluvněné prostředky de facto 

vyhlášenou soutěží) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

32/16 

RO ODM – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. RO odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 4.070,45 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

4.070,45 tis. Kč 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 4.070,45 tis. Kč 

 

2. RO odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 529,60 tis. Kč do rozpočtu 

roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 529,60 

tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, skupina 

03 o částku 219,00 tis. Kč „Rekultivace zbytkové jámy Petri – výkup pozemků, 

IZ1/000635 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, skupina 

03 o částku 310,60 tis. Kč „Vybudování optické infrastruktury – kóje za 

nádražím“, IZ1/000553 
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10. Cenové podmínky placeného stání 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek:  vysvětlení konstrukce předloženého bodu (nařízení města – stanovení cenových  

podmínek) 

- platí od r. 2008 – obsahují řadu již neaktuálních statí 

Ing.Nechybová: navrhuji protinávrh – RM neschvaluje cenové podmínky a bod B) ukládá  

řediteli MS Ing. Harciníkovi zpracovat finanční analýzu a řešení dopravy v klidu  ve  

vztahu k provozu nově pořízených parkovacích automatů , termín: 30. 9. 2016 

- svoláme schůzku s Ing. Harciníkem, kde si zadání vyjasníme  

- celoplošné karty - není ekonomická analýza v materiálu  

Ing.Dařílek: nedošlo k dohodě mezi FO a MS o toku peněz  

Hlasování o protinávrhu usnesení: 6,0,0 

 

33/16 

Cenové podmínky placeného stání 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních 

komunikacích na katastrálních územích města Ústí nad Labem v předloženém znění 

s účinností od 1. 2. 2016 

B )  uk lád á  

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí n. L. 

a) zpracovat finanční analýzu a řešení dopravy v klidu ve vztahu k provozu nově 

pořízených parkovacích automatů 

T: 30. 9. 2016 

 

11. Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s.r.o. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K tomuto bodu nebyla  diskuse. 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

34/16 

Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s.r.o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1 .  žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí pokut 

B )  n es ouh l as í  

1 .  s prominutím/snížením pokut s úroky z prodlení uložených odborem dopravy 

a majetku společnosti M + M servis, s. r. o. 
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C )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a )  předložit návrh dle bodu B) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 23. 2. 2016 

 

12. Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – „Strážky kanalizace 

a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“ – přijetí 

příspěvku 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing.Šartnerová:  žádost k RM o schválení přijetí a zapojení příspěvku od SVS, a.s. vzhledem k  

realizaci kanalizace Strážky a Habrovice 

- původně jsme měli příspěvek obdržet do konce r. 2015, ale přišel až v roce 2016  

(zapojení do rozpočtu na r. 2016) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

35/16 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – 

„Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí nad Labem“ – přijetí příspěvku 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 4 086,42 tis. Kč 

takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 kapitálové příjmy o částku 4 086,42 tis. Kč 

– příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti a. s. 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, sk. č. 05, o částku 4 086,42 tis. Kč na akci „Strážky kanalizace 

a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  

 

13. Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování investice 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: RO, která zahrnují převod všech akcí, které jsou vázány finančně na r. 2016  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

36/16 

Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování 

investice 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

1 500,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

1 500,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

1 500,00 tis. Kč u akce „Územní studie“ 

2. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

3 000,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

3 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

3 000,00 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního plánu“ 

3. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

468,78 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

468,78 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

468,78 tis. Kč u akce „Kanalizace Svádov II. etapa“ 

4. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

996,70 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

996,70 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

996,70 tis. Kč u akce „Vaňov – kanalizace odpadních vod na ČOV“ 

5. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

291,28 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

291,28 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

291,28 tis. Kč u akce „Plavecký areál Klíše – PD“ 

6. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

2 119,110 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

2 119,11 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

2 119,11 tis. Kč u akce „Úspory energie ZŠ a MŠ“ 
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7. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

1 703,76 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

1 703,76 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

1 703,76 tis. Kč na zřízení věcných břemen takto: 

- 1 203,84 tis. Kč na věcná břemena vzniklá v době výstavby 

- 499,92 tis. Kč na věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 

8. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

2 012,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

2 012,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 2 012,00 tis. 

Kč u akce „Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta“ 

9. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

134,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

134,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

134,00 tis. Kč u akce „Kanalizace Brná III.– PD“ 

10. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

63,19 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

63,19 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 05 ve výši 

63,19 tis. Kč u akce „Strážky kanalizace a přepoj. ČOV Habrovice“ 

 

 

14. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: úvodní slovo - jedná se o zasmluvněné finanční prostředky z r. 2015, které nebyly 

do konce roku 2015 vyčerpány – předložena změna návrhu na usnesení - citace  

jednotlivých položek 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

37/16 

Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 465,10 tis. Kč do rozpočtu 

roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

465,10 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

377,10 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

88,00 tis. Kč v položce oblast sportu 

 

 

15. Poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. 

v roce 2016 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o návrh na poskytnutí dotace spol. Lidé výtvarnému umění, výtvarné  

umění lidem ve výši 500 tis. Kč  

- prostředky budou na kancelářské potřeby, pořádání výstav, doprovodné programy 

atd.  

Hlasování o usnesení:  6,0,0 

 

38/16 

Poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné 

umění lidem, o.p.s. v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Lidé výtvarnému 

umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.  IČ  250 49 011, v celkové výši 500 tis. Kč 

a následným uzavřením smlouvy na „výstavní a doprovodný program Galerie 

Emila Filly na rok 2016“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 23. 2. 2016 

 

16. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2016 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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39/16 

Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 

2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Collegium 

Bohemicum, o. p. s.  IČ  273 09 231, v celkové výši 800 tis. Kč a s následným 

uzavřením smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s „celoroční činností 

Collegia Bohemica, o. p. s.“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 23. 2. 2016 

 

17. Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2016 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

40/16 

Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. 

v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro  Severočeskou vědeckou 

knihovnu,  příspěvkovou  organizaci,  IČ  000 83 186,  v   celkové   výši   

400 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy na „nákup knihovního fondu v roce 

2016 pro pobočky „Lidovou knihovnu“ a dětské oddělení, které plní městkou 

funkci Severočeské vědecké knihovny p. o.“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 23. 2. 2016 
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18. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odd. projektů a dotací 

a kanceláře tajemníka – projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na 

období 2015 – 2020“ 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

41/16 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odd. projektů 

a dotací a kanceláře tajemníka – projekt „Příprava a zpracování 

Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odd. projektů a dotací 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 209,60 tis. Kč na úhradu osobních nákladů 

a odměn pro realizaci projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na 

období 2015 – 2020“ za měsíce prosinec 2014 – červen 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

odd. projektů a dotací  – projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

na období 2015 – 2020“ o částku 209,60  tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou 

částku 209,60 tis. Kč na úhradu osobních nákladů a odměn spojených 

s projektem „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 

2020“ takto: 

- v položce mzdové prostředky (vč. odměn) o 168,87 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné o 40,73 tis. Kč 

 

19. Projekty na obnovu památek z programů KÚÚK – podání žádosti, spolufinancování 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: jedná se o předložení žádostí na obnovu památek z krajských programů  

Ústeckého kraje – drobné opravy, vytypovány s Bc. Edererem, je o ně žádáno každý  

rok 

Hlasování: 5,0,0 

 

42/16 

Projekty na obnovu památek z programů KÚÚK – podání 

žádosti, spolufinancování 

 
Rada města po projednání 
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A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o vyhlášeném programu na záchranu a obnovu drobných památek 

a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016 

2. informaci o připravovaném projektu ,,Obnova kamenného kříže Předlice‘‘ 

3. informaci o připravovaném projektu ,,Obnova pomníku padlým Předlice‘‘ 

4. informaci o vyhlášeném programu na záchranu a obnovu kulturních památek 

Ústeckého kraje pro rok 2016 

5. informaci o připravovaném projektu ,,Obnova Boží muka – Všebořice‘‘ 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 2. tohoto usnesení v rámci výzvy dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení s předpokládanými celkovými náklady 50,00 tis. Kč vč. 

DPH a spolufinancování min. ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu (tj. min. 15,00 tis. Kč vč. DPH) 

2. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 3. tohoto usnesení v rámci výzvy dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení s předpokládanými celkovými náklady 60,00 tis. Kč vč. 

DPH a spolufinancování min. ve výší 30 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu (tj. min. 18,00 tis. Kč vč DPH) 

3. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 5. tohoto usnesení v rámci výzvy dle 

bodu A) 4. tohoto usnesení s předpokládanými náklady 70,00 tis. Kč vč. DPH 

a spolufinancování min. ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů projektu 

projektu (tj. min. 21,00 tis. Kč vč. DPH) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením OSR 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu 

B) tohoto usnesení  

T: 1. 2. 2016 

 

20. Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 6. 2015 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: předložen návrh na uzavření dodatku vzhledem ke změně v projektu 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

43/16 

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 

nad Labem – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace ze dne 24. 6. 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

24. 6. 2015 se Společenstvím vlastníků jednotek domu Tolstého 1278/23, 1279/25, 

1280/27 v Ústí nad Labem se sídlem Tolstého 1280, 400 03 Ústí nad Labem, 

IČ: 25443046 
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21. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a vytvoření Řídicího 

výboru ITI 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: podruhé předloženo ke schválení  – rozšířena důvodová zpráva a podrobnější  

vysvětlení složení řídicího výboru – musíme respektovat princip partnerství (musí se  

dodržet) 

- ŘV nemá žádnou rozhodovací pravomoc, rozhoduje vždy poskytovatel dotace  

- byl osloven SMO jako zastřešující organizace  

MUDr.Madar: rizika v přenesené působnosti – hrozí při pochybení i soudní spory – informace  

o krocích, které dělají ostatní města – také učinit 

Ing. Dostálová: sledujeme okolní města, při schválení ještě není založena odpovědnost  

- problém může vzniknout až při schvalování veřejno-právních smluv  

- Plzeň to dělá za nás všechny za ITI – čekáme na právní dohodu – jaká vyplyne 

odpovědnost  

- s podobou strategie to nesouvisí  

Hlasování o usnesení: 5,0,1 

 

44/16 

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

a vytvoření Řídicího výboru ITI 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  v ědo mí  

1. aktuální informace o přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace a roli nositele Integrované územní investice (ITI) 

2. stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

k návrhu koncepce Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 

uplatnění nástroje Integrované územní investice 

B )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1. podmínky a požadavky vyplývající ze stanoviska dle bodu A) 2. tohoto usnesení 

jsou zapracovány v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace 

a proces monitoringu a průběžného vyhodnocování vlivu koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví bude rozpracován v interním Operačním manuálu 

nositele 

C )  s ouh l as í  s   

1. Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA) 

2. prohlášením k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA 

3. vytvořením Řídicího výboru ITI ve složení: 

a) 2 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI 

b) 1 zástupce Statutárního města Děčín 

c) 1 zástupce Statutárního města Chomutov 

d) 1 zástupce Statutárního města Most 



Zápis z 2.RM 

17 

 

e) 1 zástupce Statutárního města Teplice 

f) 1 zástupce Ústeckého kraje 

g) 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina 

h) 1 zástupce za obce z aglomerace – Březno 

i) 1 zástupce UJEP 

j) 1 zástupce UniCRE 

k) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje 

l) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje 

m) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova 

n) 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování 

o) 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem 

p) 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje 

q) 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP 

D )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Integrovanou strategii rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace, 

Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA 

a složení Řídicího výboru ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem dle 

bodu C) tohoto usnesení 

T: 23. 2. 2016 

 

22. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspora energií v ZŠ Jitřní“ 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: RM předloženo odsouhlasení podání žádosti – jedná se o úsporu energií  

v ZŠ Jitřní 

- výzva je do 15.4. 2016 – bude předloženo do ZM v únoru 2016 

- jedná se o klasický projekt na zateplení  

-  spolufinancování – nejsme zatím schopni rozklíčovat co je a není uznatelný 

náklad – podání v obecné rovině 

- podpora může být až 90 %, ale pouze v případě, že bychom využili zvýhodněný 

úvěr – museli bychom zjistit podmínky, doposud s tím nemáme zkušenosti 

Ing.Nechybová: budeme mít zájem čerpat v maximální možné výši – tj. sledovat informace a  

zjišťovat podmínky  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

45/16 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspora 

energií v ZŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  
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1 .  s podáním žádosti o dotaci na projekt „Úspora energií v ZŠ Jitřní“ v rámci 

19. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci OP ŽP 2014 – 2020 

2 .  se spolufinancováním projektu „Úspora energií v ZŠ Jitřní“ ve výši 60% 

uznatelných nákladů a 100% neuznatelných nákladů projektu, přičemž celkové 

náklady projektu činí 14 285 934,71 Kč vč. DPH 

B )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky města 

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

T: 23. 2. 2015 

 

23. Změna složení pracovní skupiny pro agendu jezera Milada 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: předloženy návrhy na změny – odvolání a jmenování členů skupiny 

- při kopírování materiálu pro RM nám vypadlo písm. h) – na stole nové znění  

Ing.Nechybová: sestaveno dle dohody se subjekty Jezera Milada – jedná se o aktualizaci  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

46/16 

Změna složení pracovní skupiny pro agendu jezera Milada 

 
Rada města po projednání 

 
A )  o dv o lá vá  

1. z funkce člena „Pracovní skupiny Milada“ 

a) Ing. Josefa Zikmunda 

b) Pavla Štěpaře 

c) Milana Krejčího 

d) Mgr. Petru Seigertschmiedovou, referentku odd. právně-ekonomického, KT 

e) Ing. Petra Hlávku, vedoucího úseku správy a evidence majetku, ODM 

f) zástupce města Trmice: Tomáše Kupce 

g) zástupce města Chabařovice: Mgr. Jiřího Hladíka 

h) zástupce obce Řehlovice: Alfréda Dytrta 

i) Karla Kariku, místostarostu MO Ústí nad Labem – město 

B )  j men u je  

1. novými členy „Pracovní skupiny Milada“ 

a) Ing. Věru Nechybovou, primátorku Statutárního města Ústí nad Labem 

b) Pavla Dufka, náměstka primátorky Statutárního města Ústí nad Labem 

c) Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

d) Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího ODM MmÚ 

e) Mgr. Narcise Tomáška, advokáta 
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24. Navýšení celkové kapacity školy - Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, p.o. , navýšení kapacity školní jídelny – Základní škola Ústí nad Labem, Pod 

Vodojemem 323/3A  

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

 

PhDr Müllerová: navrženo navýšení celkové kapacity školy ZŠ Vojnovičova a navýšení  

kapacity školní jídelny v ZŠ Pod Vodojemem 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

47/16 

Navýšení celkové kapacity školy - Základní škola Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, p.o. , navýšení kapacity školní jídelny – 

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s  navýšením celkové kapacity Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

p. o. z 592 na 600 žáků od 1. 9. 2016 

2. s navýšením celkové kapacity školní jídelny Základní školy Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, p. o. z 900 na 1040 strávníků od 1. 9. 2016 

  

25. Lékařská pohotovostní služba v roce 2016 – přijetí dotace od KÚÚK 

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

 

PhDr.Müllerová: zajištění LPS v roce 2016 – přijetí dotace od KÚÚK – schváleno 14.12.2015  

1,2 mil. Kč  

- součástí návrhu na usnesení je i uzavření smlouvy   

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

48/16 

Lékařská pohotovostní služba v roce 2016 – 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 2016 ve výši 1 200 tis. Kč 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 

pro období roku 2016 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 
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26. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele Činoherního 

studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr.Müllerová: vyhlášení VŘ na nového ředitele ČS - měl by nastoupit 1.7. 2016, v RM  

  by měl být jmenován 18. 5. 2016 

- informace o složení výběrové komise  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

49/16 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání  

A) v yh l ašu j e   
1. výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

B) s ch va lu j e   
1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení  

C) j men u je   
1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele 

Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:  

Předseda: MUDr. Jiří Madar, člen RM, 1. náměstek primátorky  

Členové:  Lukáš Konečný, člen RM, člen dozorčí rady Činoherního studia města  

     Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

    Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT odboru MOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:  

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, člen RM, 1. náměstek primátorky  

Členové:  Lukáš Konečný, člen RM, člen dozorčí rady Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT odboru MOŠ  

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, ředitelka Dejvického divadla 

a místopředsedkyně Asociace profesionálních divadel ČR  

MgA. Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec a člen 

výboru Asociace profesionálních divadel ČR  

Mgr. Zdeněk Prokeš, umělecký ředitel Laterny Magiky a člen výboru 

Asociace profesionálních divadel ČR  

MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín a člen revizní 

komise Asociace profesionálních divadel ČR  

D )  uk lád á   
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ  

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby ředitel Činoherního studia 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace byl jmenován na pracovní místo 

s účinností od 1. 7. 2016 
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27. Rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství 

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

 

PhDr. Müllerová: zapojení účelově určených a zasmluvněných prostředků z roku 2015 do r.  

2016 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

50/16 

Rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ – ekonomicko školské oddělení k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve 

výši 40,36 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 přijetím pojistných náhrad ve výši 40,36 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

40,36 tis. Kč – poskytnutí neinvestičního příspěvku Městským službám Ústí nad 

Labem, p. o. 

2. rozpočtové opatření OMOŠ – provozně technické oddělení k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve 

výši 3 978,07 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 3 978,07 tis. Kč 

takto: 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

27,97 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

3 882,99 tis. Kč v položce oprava a údržba 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

67,11 tis. Kč v položce nákup DDHM 

3. rozpočtové opatření OMOŠ  k zapojení účelově určených a zasmluvněných,  

ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 2 036 tis. Kč  

do rozpočtu roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním investičních výdajů v celkové výši 2 036 tis. Kč takto: 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku   

248 tis. Kč na akci „Výměna trafostanice v Kulturním domě“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku  

212 tis. Kč na akci „Výměna trafostanice v Národním domě“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

250 tis. Kč na akci „ DS Krásné Březno-nákup hydraulického vozíku“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

220 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-nákup 2 ks 

sprchovacích vozíků“ 
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f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

96 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-nákup 2 ks  

el. zvedáku“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

170 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-nákup korytového       

žehliče“ 

h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

150 tis. Kč na akci „DS Chlumec-nákup mobilního pasivního zvedáku“ 

i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku  

690 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve 

výtahové šachtě“  

 

28. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr.Müllerová: předkládáme souhlas s přijetím daru 31 tis. Kč pro ZŠ Stříbrnická od spol.  

EDUin Praha 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

51/16 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání  

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

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 31 497 Kč na zajištění 

a realizaci projektu Infokoutek 4RELAX v programu Extra třída od společnosti 

EDUin, o. p. s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, IČ 24706370, 

do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové 

organizace 

 

29. Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s. 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr.Habrová: jedná se o dodatek k provozní smlouvě se spol. MT 

- úprava částky na letošní rok – je v souladu s rozpočtem města  

Ing.Nechybová: stanovená částka v rozpočtu města je ve výši 33 215  tis. Kč 

Mgr. Habrová: vysvětlení rozdílu 415 tis. Kč – ty platíme MT také, ale na základě jiného  

dodatku (optická síť na kamerový systém) – tyto prostředky jsou v kapitole KT  

MUDr.Madar: proč je placeno MTu v nepravidelných částkách? 

Mgr.Habrová: čerpáno v nepravidelných částkách - nyní např. zvýšené náklady související  

s organizační změnou a platby v začátku roku, dále MT v květnu platí licence  

Microsoftu, což je významná částka  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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52/16 

Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 51 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s. 

ve smyslu důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít dodatek č. 51 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s.  

T: ihned 

 

30. Rozpočtové opatření KP   

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: převod účelově vázaných prostředků z r. 2015 do r. 2016 a zvýšení částky na  

Noviny města Ústí n.L. 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

53/16 

Rozpočtové opatření KP   

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků 

ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

200 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora (Výroba 

a distribuce Novin města ÚL 2015) o částku 200 tis. Kč 

 

31. Výpověď  smluv Tommi.Sever s.r.o. z BD Bukov 

Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

p.Dufek: předložený materiál se týká BD Bukov -  dohoda představenstva, že vypoví smlouvy  

s Tommi Sever, která zajišťovala správu – bude vypsáno VŘ na nového provozovatele 

- stávající smlouva je nevýhodná, komplikovaná, jsou stanoveny paušální platby atd. 

- na členské schůzi projednáno, představenstvo to tam předneslo 

Hlasování o var. č. 1 návrhu na usnesení: 6,0,0 
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54/16 

Výpověď  smluv Tommi-Sever s.r.o. z BD Bukov 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ouh l as í   

1. s výpovědí mandátní smlouvy k zajištění obsazení bytových a nebytových prostor 

Tommi-Sever s.r.o z BD Bukov  

2. s výpovědí mandátní smlouvy k zajištění správy, údržby, oprav a provozu domu 

a dále k zajištění a zprostředkování plnění poskytovaných služeb spojených 

s užíváním bytů, nebytových a společných prostor v domě, zajišťování úklidu 

v domě, údržbových prací a dohledu nad společnými prostorami domu Tommi-

Sever s.r.o. z BD Bukov  

 

 

32.Změny v Komisi pro územní plánování 

     Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

Ing.Nechybová: materiál byl předložen z časových důvodů na stůl, byli jste informováni o  

navrhovaných změnách, Ing. Skalník i Mgr. Daduč souhlasí  

Hlasování o usnesení:   6,0,0 

 

55/16 

Změny v Komisi pro územní plánování  

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Ing. arch. Jitky Fikarové na funkci předsedkyně Komise pro územní 

plánování ke dni 7. 1. 2016 

B) o dv o lá vá  ke dni 31. 1. 2016 

1. Ing. Vladimíra Skalníka, nar. XXXXX 

a) z funkce člena Komise pro územní plánování 

C) j men u je  s účinností od 1. 2. 2016 

1. Ing. Vladimíra Skalníka, nar. XXXXX 

a) do funkce předsedy Komise pro územní plánování 

2. Mgr. Davida Daduče, nar. XXXXX 

a) do funkce člena Komise pro územní plánování 

 

Různé: 

MUDr.Madar: schůzka ohledně předávání šeků prvorodičkám - problémy na MO město  

 - zvážit další postup  
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Jednání RM bylo ukončeno v 11,10 hodin. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Renata Zrníková…………………………………………………. 

 

 

MUDr. Jiří Madar………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

   Primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města     IS – integrovaná strategie 

MS – městské služby     SMO – Svaz měst a obcí 

KÚP – komise pro územní plánování  ŘV – řídící výbor 

VZ – veřejné zakázky     MT - Metropolnet 

RO – rozpočtové opatření    LPS – lékařská pohotov. služba 

OK – odbor kontroly     FO – finanční odbor 

ODM – odbor dopravy a majetku  

 

 

 

 

 

 

 


