Zápis z 2. RM

ZÁPIS
2. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 25. 1. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:

Lukáš Konečný

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar
Pavel Dufek
Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Doplnění o programu:
36. Rozpočtové opatření OSR k zajištění zdrojů úhrady sankce za porušení podmínek
Smlouvy o poskytnutí dotace
37. Registrace akce k projektu z programu MPSV – Program reprodukce majetku
(rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
- zařadit za bod č. 15
Program v doplněném znění byl schválen 4,0,0
Dále na stole:
- plnění usnesení
- nové znění důvodové zprávy č. 14 nová příloha č. 2
V kolovadle:
Materiály k bodu č. 6, 7, 8, 9, 12, 15, 20, 22 a 36.
Poznámka:
- k materiálu č. 20 (jmenování ředitelky ZŠ Vojnovičova) pozvaná na 10,00 hodinu
PaedDr. Alena Piková

1. Plnění usnesení RM
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
Mgr. Javorčák:
- k dispozici je brožurka s usneseními, které jsou trvající
- celkem bylo přijato 368 usnesení, z toho 330 je splněných, ve změněném termínu byly
4 usnesení a nesplněné nejsou žádné
- trvajících petic je 19 a zrušených 15
- v rámci kontroly proběhla i kontrola všech rozhodnutí p. primátorky v rámci
přechodné doby
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-

v rozhodnutí p. primátorky, vyplynuly dva ukládací úkoly, jeden byl na MP na
Ing. Bakule a druhý byl na ODM na Ing. Dařílka – oba úkoly jsou splněné
RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení RM

Hlasování o usnesení: 4,0,0

24/17
Plnění usnesení RM
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města
2.

Informace o obdržených peticích
Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí OK

JUDr. Sokolová: v posledním kvartále v roce 2016 jsme obdrželi 3 petice
- jedna petice byla vyřízena ODM a další dvě petice se týkaly činnosti Drug-out-Klubu
- vyjádření z příslušných odborů je v příloze materiálu spolu s návrhem odpovědi
Ing. Nechybová: pokud bychom návrh odpovědi chtěli doplnit, je to možné?
JUDr. Sokolová: ano
MUDr. Madar: s těmito odpověďmi nesouhlasím
- Drug-out-Klub projednán pouze se SPO, nešlo to do sociální komise a neprojednal to
příslušný odbor
Mgr. Javorčák: v kompetenci RM je stanovit pravidla pro vyřizování žádostí petic, my tady
máme stará pravidla, která jsou nevyhovující, proto jsem zadal úkol, aby se zpracovala
nová pravidla
- petice jsou hlavně v oblastech přenesené působnosti a týkající se petičního zákona, na
to se tyto petice nevztahují
- je to podnět a vzhledem k tomu, že zákon o obcích řeší pouze, pokud by se pod
takovou žádost podepsalo 0,5% občanů, tak poté to projednává RM, když je to
v kompetenci RM nebo ZM, když je to v kompetenci ZM
- ze zákona neplyne povinnost to tady projednávat, plyne to pouze ze starých pravidel,
které si RM tehdy přijala
- vypustit bod B)
- předáme do komisí a s výsledkem budou seznámeni
Ing. Nechybová: máme 60 dní na to, abychom odpověděli?
Mgr. Javorčák: nejsme vázáni žádným termínem

2

Zápis z 2. RM

Ing. Nechybová: sejdeme se ještě a projednáme návrh odpovědi
- vypustí se bod B) a projednáme to v komisi
- návrh na změnu pravidel pro vyřizování petic, které jsou v kompetenci RM
JUDr. Sokolová: pravidla prošla připomínkovým řízením za minulého vedení
PaedDr. Čelišová: petice je řešena podle petičního zákona (pokud je to petice)
- co neodpovídá petici, je stranou jako podnět
- nejedná se o petici, v usnesení je to vedeno jako petice, což není dobře
JUDr. Sokolová: není to podání podle petičního zákona, proto i v DZ uvádíme, že se nejedná
o petice, ale že to spadá do samosprávné činnost
Hlasování o usnesení: 4,0,0

25/17
Informace o obdržených peticích
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. petici - Žádost o vybudování chodníku v ulici Ke Třem křížům, ze dne 2. 11. 2016
a vyřízení ODM ze dne 7. 11. 2016
2. petici - Žádost o vymístění Občanského sdružení Drug-out-Klubu z adresy Velká
Hradební 13/47 Ústí nad Labem, ze dne 2. 12. 2016 a stanovisko SO
3. petici - Žádost o revitalizaci parku v bezprostředním okolí Občanského sdružení
Drug-out-Klubu Velká Hradební 13/47 Ústí nad Labem, ze dne 2. 12. 2016
a stanoviska OÚIP, OSR a ODM
3.

Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2017
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: vyhlášení programu bylo v prosinci 2016
- všechny dílčí projekty byly projednány v komisi prevence kriminality 9. 1. 2017
- komise se shodla na předložení ke schválení na 6 projektech, jeden projekt vyřadila,
s názvem prevence sexu za úplatu
- ostatních 6 projektů se týká delikventní mládeže
- projekt Forenzní značení jízdních kol nám navrhlo MV ČR
MUDr. Madar: kola evidujeme
- má ten projekt vůbec smysl?
Ing. Bakule: značení je skryté
- MV ČR má o to zájem a nikdo jiný ve městě by něco takového nedokázal zajistit
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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26/17
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2017
2. povinou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality 2017
B) u k l á d á
1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí nad Labem
a) předložit schválenou Žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence
kriminality 2017 na Krajský úřad Ústeckého kraje
T: 31. 1. 2017
4.

Rozpočtové opatření MP
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: náklady vy výši 1 100,90 tis. Kč
- jedná se o dvě částky, na opravu kamer 799,90 tis. Kč a zbytek jsou mzdové
prostředky 225 tis. Kč a povinné pojistné 76 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

27/17
Rozpočtové opatření MP
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1 100,90 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši
1 100,90 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku
799,90 tis. Kč v položce provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku
301 tis. Kč takto:
- v položce mzdové prostředky
225 tis. Kč
- v položce povinné pojistné
76 tis. Kč
5.

Změna ve složení Komise pro životní prostředí Rady města
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing. Heymerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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28/17
Změna ve složení Komise pro životní prostředí Rady města
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Ing. Jaroslava Zahálky, CSc. na funkci člena Komise pro životní prostředí
Rady města ke dni 31. 12. 2016
B) jmenuje s účinností od 1.2.2017
1. Josefa Macíka, nar. xxxxxxxxx
a) do funkce člena Komise pro životní prostředí Rady města
6.

Dotační program na poskytování grantů pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing. Heymerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

29/17
Dotační program na poskytování grantů pro oblast ŽP a EVVO –
ochrana ovzduší
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. „Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí
a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem“
7.

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace –
„Úspory energií ZŠ a MŠ“
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Šartnerová: autorský dozor na obě dvě akce
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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30/17
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace – „Úspory energií ZŠ a MŠ“
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na
akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“
8.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci „Ústí nad Labem,
Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Šartnerová: prodloužení do konce roku, KÚ vyhověl naší žádosti
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

31/17
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci
„Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod
na ČOV Ústí nad Labem“
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního
hospodářství ÚK č. 13/SML2413 na akci „Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace
a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“
9.

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ –
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Šartnerová: vypouštíme nerealizované položky
- úspora 24 483,90 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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32/17
„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun
A2 a A3“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Městský stadion v Ústí nad
Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“
10. Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP
Ing. Šartnerová: jsou to všechno zasmluvněné akce
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

33/17
Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale
v roce 2016 nečerpaných finančních prostředků ve výši 688,37 tis. Kč do rozpočtu
2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem
v roce 2016 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši
688,37 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši
578,27 tis. Kč u akce „Vaňov – kanalizace odpadních vod na ČOV“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 05 ve výši
110,10 tis. Kč u akce „Vaňov – kanalizace odpadních vod na ČOV“
2. rozpočtové opatření OIÚP, oddělení přípravy a realizace investic, k zapojení
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných finančních
prostředků ve výši 180,82 tis. Kč do rozpočtu 2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových výdajů v celkové výši 180,82 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy
a realizace investic, ve výši 80,82 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši
100,00 tis. Kč u akce „Věcná břemena vzniklá po zařazení do majetku“
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3. rozpočtové opatření OIÚP, oddělení územního plánování, k zapojení účelově
určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných finančních prostředků
ve výši 800,00 tis. Kč do rozpočtu 2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
800,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení územního
plánování, ve výši 800,00 tis. Kč
11. Komunitní plán péče 2018 – 2021 (podání žádosti o dotaci)
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
Ing. Slabý: cílem žádosti je realizace komunitního plánu
- při celkových výdajích 1 mil. Kč
Ing. Nechybová: 1 mil. Kč je počítáno pouze s náklady na služby, tzn. zpracování
komunitního plánu
- žádám o rozšíření projektu o realizační tým, tzn. zvýšit náklady projektu
na koordinátora komunitního plánování
- doložím, co by koordinátor měl dělat a rozšíříme náklad o 250 tis. Kč s tím, že bude
spoluúčast trochu jiná
- bod B) změnit na 1,25 mil. Kč
- projekt samotný umožňuje i materiální vybavení, personální věci a služby
MUDr. Madar: žádost se musí dát do konce ledna
- maximálně do výše 1,5 mil Kč
Ing. Slabý: v jednání zaznělo, aby se jednalo s externím subjektem, proto to tam není zahrnuté
Ing. Nechybová: chci, aby existoval článek, který bude spojovat řídící skupinu a článek, který
bude spojovat vedení města
- není to pozice na hlavní pracovní poměr
- nebudeme rozšiřovat organizační strukturu
- řídící skupina by měla být vytvořena
MUDr. Madar: v řídící skupině by byla PaedDr. Květoslava Čelišová, MUDr. Jiří Madar,
Bc. Jana Bohuňková, Ing. Martin Kohl a Ing. Jaroslav Slabý
- realizační tým bude jmenován řídící skupinou projektu
Ing. Nechybová: návrh na usnesení v upraveném znění, bod B) celkové náklady projektu
maximálně do výše 1,5 mil. Kč a bod C) jmenuje řídící skupinu ve složení a)
kompetentní člen RM PaedDr. Květoslava Čelišová, b) MUDr. Jiří Madar, c) Bc. Jana
Bohuňková, d) Ing. Martin Kohl, e) Ing. Jaroslav Slabý
Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0
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34/17
Komunitní plán péče 2018 – 2021 (podání žádosti o dotaci)
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o výzvě číslo 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na
obecní úrovni v rámci Operačního programu Zaměstnanost a podmínkách
programu
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem
2018 – 2021“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení
2. spolufinancování projektu „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 –
2021“ ve výši min. 5 % s přepokládanými celkovými náklady projektu max. do
výše 1,5 mil. vč. DPH
C) jmenuje
1. řídicí skupinu ve složení:
a) PaedDr. Květoslava Čelišová
b) MUDr. Jiří Madar
c) Bc. Jana Bohuňková
d) Ing. Martin Kohl
e) Ing. Bc. Jaroslav Slabý
D) u k l á d á
1. Ing. Bc. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje
a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu
A) tohoto usnesení
T: 30. 1. 2017
2. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury, sportu a sociálních služeb
a) zahrnout předfinancování tohoto projektu dle bodu B) tohoto usnesení do
rozpočtu města na rok 2018
12. Rozpočtové opatření OSR k zajištění zdrojů úhrady sankce za porušení rozpočtové
kázně
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
Ing. Slabý: město ÚL obdrželo platební výměry za realizaci projektu v celkové výši
2 208 949 Kč
- odvod musí být do 15ti dnů od doručení rozhodnutí
- dodatečné náklady navrženy k zaplacení
Ing. Nechybová: na stole doplněný materiál
- v DZ je postup, jakým způsobem se město snažilo proti vyměřeným obvodům bojovat
- dalším krokem je žádost o prominutí a budeme čekat, zda nám prominou, pokud
ne, tak zvažujeme podání správní žaloby
p. Dufek: kdo byl příjemcem dotace?
9
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Ing. Slabý: město
p. Dufek: měl někdo na starosti monitorovací zprávy, a proč došlo ke zpoždění?
Ing. Nechybová: zjistit, kdo administroval projekt a kdo byl za to zodpovědný
MUDr. Madar: prověřit to ve spolupráci s právníkem města
Mgr. Javorčák: bylo to velmi komplikované, byli jsme příjemce, ale dělali jsme to pro DP a
celé to měl na starosti DP
Ing. Slabý: sankce je rozdělena na dvě části
- podání podrobnější informace, k čemu tam došlo
Ing. Nechybová: až generální finanční ředitelství zamítne prominutí, tak městu nastane škoda,
ale může to prominout
Mgr. Javorčák: návrh na usnesení v upraveném znění: bod B) u k l á d á 1 . Ing. Bc Jaroslavu
Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje a) předložit RM informaci o
přípravě, průběhu a ukončení projektu „Procesní řízení s následnou implementací
metody Balanced ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města Ústí nad
Labem“ včetně rozboru jednotlivých pochybení uváděných v rozhodnutích odvolacího
finančního ředitelství
- termín je do 26. 4. 2017
Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0

35/17
Rozpočtové opatření OSR k zajištění zdrojů úhrady sankce za
porušení rozpočtové kázně
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje na zajištění zdrojů na úhrady
odvodů za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 4 864,32 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků
v celkové výši 4 864,32 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – odd. projektů a dotací,
o celkovou částku 2 521,08 tis. Kč (porušení rozpočtové kázně, odvod)
v projektu „Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced
ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města Ústí nad Labem“
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – odd. projektů a dotací,
o celkovou částku 2 343,24 tis. Kč (vypočítané penále) v projektu „Procesní
řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard a vzdělávání
v Dopravním podniku města Ústí nad Labem“
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B) u k l á d á
1. Ing. Bc Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje
a) předložit Radě města informaci o přípravě, průběhu a ukončení projektu
„Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard
a vzdělávání v Dopravním podniku města Ústí nad Labem“ včetně rozboru
jednotlivých pochybení uváděných v rozhodnutích odvolacího finančního
ředitelství
T: 26. 4. 2017
13. Staženo
14. Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
Ing. Slabý: předpokládané celkové náklady vychází z kalkulace kovářství Vojtěcha Kováče
Ing. Nechybová: žádám o doložení cenové nabídky
MUDr. Madar: nevidím, jak vznikla cena
Ing. Nechybová: celková akce je, že budou instalovány kovové brány a opravené zdi
- rozpočtář nám připraví návrh rozpočtu pro VŘ s odhadovanými náklady, bez toho
nejde ani soutěžit
- projednání materiálu odloženo na konec RM
15. Revitalizace stromořadí v ul. Klíšská - podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace
ČEZ, grantového řízení „Stromy“
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
p. Dufek: 148 tis. Kč je na stromy a 18 tis. Kč je na práci
- konzultace s OŽP a naším dendrologem
MUDr. Madar: v DZ veškeré výdaje přesahující maximální výši nadačního příspěvku, budou
hrazeny z rozpočtu ODM
p. Dufek: dotaci poskytnou pouze do 150 tis. Kč
- ocenění provedl OZP
Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

36/17
Revitalizace stromořadí v ul. Klíšská - podání žádosti o nadační
příspěvek z Nadace ČEZ, grantového řízení „Stromy“
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o vyhlášení a podmínkách grantového řízení Nadace ČEZ „Stromy“ na
rok 2017
11
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B) schvaluje
1. podání žádosti o příspěvek na projekt „Revitalizace stromořadí v ul. Klíšská“
s celkovými předpokládanými náklady 167 207 Kč dle bodu A) tohoto usnesení
2. spolufinancování projektu „Revitalizace stromořadí v ul. Klíšská“ ve výši
100 % neuznatelných nákladů projektu, přičemž předpokládané celkové náklady
projektu činí 167 207 Kč vč. DPH, předpokládané celkové uznatelné náklady
projektu činí 148 488 Kč vč. DPH, předpokládané celkové neuznatelné náklady
projektu činí 18 719 Kč vč. DPH
36. Rozpočtové opatření OSR k zajištění zdrojů úhrady sankce za porušení podmínek
Smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
Ing. Slabý: materiál stahujeme
37. Registrace akce k projektu z programu MPSV – Program reprodukce majetku
(rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
Ing. Slabý: je to podruhé, kdy dotace byla poskytnuta jiným způsobem
MUDr. Madar: chci vidět harmonogram
Ing. Nechybová: bereme na vědomí a rozhodnutí přijde následně
Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

37/17
Registrace akce k projektu z programu MPSV – Program
reprodukce majetku (rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o:
a) registraci akce k projektu „DPS Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby
se sníženou schopností pohybu“ v rámci Programu reprodukce majetku MPSV
b) zahájení realizace projektu dle bodu 1. a)

12
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20. Jmenování ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: proběhly konkursní komise, na jejichž základě bylo doporučeno RM
5 uchazečů a jako první byla p. Piková, která je přizvána na dnešní RM
Ing. Nechybová: věříme, že škola ponese své dobré jméno i nadále pod Vaším vedením
PaedDr. Piková: budu pracovat tak, jak budu nejlépe umět
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

38/17
Jmenování ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova
620/5, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise ze dne 11. 1. 2017 na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové
organizace
B) jmenuje
1. PaedDr. Alenu Pikovou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Ústí nad Labem,
Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace s účinností od 1. 2. 2017
C) stanoví
1. PaedDr. Aleně Pikové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova
620/5, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 2. 2017 (platový výměr č. 26/2017)
16. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

39/17
Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OKSS k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale
v roce 2016 nečerpaných finančních prostředků ve výši 1 327,41 tis. Kč do
13
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rozpočtu roku 2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1 327,41 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku
909,47 tis. Kč v položce ostatní činnosti
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku
212,04 tis. Kč v položce Vstupenky Ústí
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku
205,90 tis. Kč v položce podpora nestátních sociálních služeb
17. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: jedná se o dotace z fondu RM
- je to přátelský zápas Česko x Rumunsko
Ing. Nechybová: žádost byla podána krátce před jednáním komise sportu
- schvalování dotace z fondu RM
- prosím, aby byl materiál projednán se mnou nebo s náměstky dopředu
Hlasování o usnesení: 4,0,0

40/17
Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká asociace futsalu, z. s. (IČ 041 02 584) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Mezistátní přátelský zápas ČR – Rumunsko ve futsalu FIFA“
ve výši 44.000,- Kč
18. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2017 z rozpočtu Statutárního
města Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: toto je nový dotační program určený seniorům
- může žádat jedna osoba, jednou za rok a max. příspěvek je 20 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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41/17
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2017 z rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2017 z rozpočtu Statutárního
města Ústí nad Labem“ včetně formulářů, které jsou přílohou tohoto programu, dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. znění smlouvy o poskytnutí dotace seniorům z rozpočtu Statutárního města Ústí
nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
19. Jmenování Městské rady seniorů
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: stanovujeme nové funkční období Rady seniorů a jmenujeme členy
- Městská rada dávala vedení města a městským organizacím své podněty a postřehy
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

42/17
Jmenování Městské rady seniorů
Rada města po projednání
A) stanovuje
1. funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
B) jmenuje
1. předsedkyni Rady seniorů
a) PeadDr. Čelišovou Květoslavu
2. členy Rady seniorů
a) Milenu Černou
b) Mgr.Věru Frankovou
c) Ladislava Frodla
d) Jiřího Bima
e) Jiřího Dospěla
f) Evu Živnůstkovou
3. tajemníka Rady seniorů
a) Mgr. Lenku Jaremovou, OKSS MmÚ
21. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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43/17
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Zdeňky Kubíkové na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace ke dni
30. 6. 2017, v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu
B) děkuje
1. Zdeňce Kubíkové, ředitelce Mateřské školy Centrum
a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství
C) vyhlašuje
1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace
D) schvaluje
1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
E) jmenuje
1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem,
Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství
Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce
Petra Blažková, pedagog MŠ Centrum
F) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ
a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2017 jmenován
nový ředitel Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
příspěvkové organizace
22. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: dle směrnice každý rok máme připravovat úpravy platů na dané kalendářní
období
- jsou tam uvedeny nejen úpravy v rámci organizačních změn, ale upravoval se plat i
ředitelů DPS
- připojili jsme platové postupy v rámci tříd u Ing. Boťanského, Ing. Marka a
Mgr. Kříže, první dva jmenovaní to mají od 1. 2. 2017 a Mgr. Kříž od 1. 5. 2017
Ing. Nechybová: usnesení RM z listopadu 2015 je úkol, který stále trvá? a to zpracovat nový
návrh směrnice na odměňování p.o.
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PhDr. Müllerová: návrh směrnice byl předán
MUDr. Madar: materiál je špatně, připomínkoval jsem jej, nezohledňuje ekonomická kritéria
Ing. Nechybová: zašlete nám všem návrh a žádáme, aby byl úkol splněn
MUDr. Madar: může být podle zákoníku práce platový výměr podepsán zpětně?
- prověřte na právním odboru
PhDr. Müllerová: prověřím
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

44/17
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací
Rada města po projednání
A) stanovuje
1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, plat ředitelům příspěvkových organizací
s účinností od 1. 1. 2017
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace (platový výměr č. 1/2017)
b) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad
Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 2/2017)
c) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19,
příspěvková organizace (platový výměr č. 3/2017)
d) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP
2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 4/2017)
e) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace (platový výměr č. 5/2017)
f) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4,
příspěvková organizace (platový výměr č. 6/2017)
g) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvková organizace (platový výměr č. 7/2017)
h) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvková organizace (platový výměr č. 8/2017)
i) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková
organizace (platový výměr č. 9/2017)
j) Irena Matisová, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové
601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 10/2017)
k) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4,
příspěvková organizace (platový výměr č. 11/2017)
l) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
(platový výměr č. 12/2017)
m) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
17

Zápis z 2. RM

(platový výměr č. 13/2017)
n) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
(platový výměr č. 14/2017)
o) Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
(platový výměr č. 15/2017)
p) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
(platový výměr č. 16/2017)
q) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky
s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 17/2017)
r) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
(platový výměr č. 18/2017)
s) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (platový výměr č. 19/2017)
t) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(platový výměr č. 20/2017)
u) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (platový výměr č. 21/2017)
v) Ing. Lubomír Moudrý, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (platový výměr č. 22/2017)
2. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, plat ředitelům příspěvkových organizací
a) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
(platový výměr č. 23/2017), s účinností od 1. 2. 2017
b) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
(platový výměr č. 24/2017), s účinností od 1. 2. 2017
c) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
(platový výměr č. 25/2017) s účinností od 1. 5. 2017
23. Rozpočtová opatření OMOŠ
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: běžný materiál na začátku roku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

45/17
Rozpočtová opatření OMOŠ
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně
technické k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016
nečerpaných finančních prostředků ve výši 29,08 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 přijetím pojistných náhrad ve výši 29,08 tis. Kč
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2.

3.

4.

5.

6.

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 29,08 tis. Kč v položce oprava a údržba
rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně
technické k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016
nečerpaných finančních prostředků ve výši 422,41 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016
nižším
čerpáním
neinvestičních
výdajů
v celkové
výši
422,41 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 173,76 tis. Kč v položce nákup DDHM
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 37,00 tis. Kč v položce provozní výdaje
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 211,65 tis. Kč v položce oprava a údržba
rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně
technické k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016
nečerpaných finančních prostředků ve výši 4 970,35 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 970,35 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 4 970,35 tis. Kč v položce oprava a údržba
rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně
technické k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016
nečerpaných finančních prostředků ve výši 4 985,31 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 985,31 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 4 985,31 tis. Kč v položce oprava a údržba
rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně
technické k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016
nečerpaných finančních prostředků ve výši 4 590,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 590,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 4 590,00 tis. Kč v položce oprava a údržba
rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově
určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných finančních prostředků ve
výši 157,30 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 157,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 o částku
157,30 tis. Kč na investiční akci „Městské služby ÚL – PD – vybudování
nádvoří před obřadní síní“
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24. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, žádá o
souhlas s přihlášením do projektu
- v rámci MŠ chce ředitel žádat o školního asistenta
Ing. Nechybová: nic nás to nestojí a nepotřebuje žádat o předfinancování
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

46/17
Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I v Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová
1432/5, příspěvkové organizaci, se sídlem Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem,
IČ 44555482
25. Záměr výběru parkovného Městskými službami Ústí nad Labem pro Statutární
město Ústí nad Labem
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: zde usnesení obsahuje i pověření na výběr poplatků za parkování od
1. 2. 2017 s tím, že bychom do RM předložili vypořádání mezi městskými službami a
městem
- peníze by šly nám do rozpočtu
- bude ošetřeno smlouvou
MUDr. Madar: navrhovali jsme, abychom vrátili zpět 4 mil. Kč
PhDr. Müllerová: dáváme 5 mil zpět
MUDr. Madar: DPH odvádět Městské služby nebudou
- můžeme to dát do investičního fondu = přebytek můžeme dát do investičního fondu a
použít ke zlepšení parkovišť a monitorování parkování
- v bodě A) 2. b) změní na 4 mil. Kč
Ing. Nechybová: úpravu usnesení v bodě A) 2. b) snížit částku na 4 mil. Kč a v bodě A) 2. c)
1 mil. Kč pro ODM do investiční části, jestli tam máme položku parkování, kam
bychom to přesunuli
- přizván Ing. Dařílek
20
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Ing. Dařílek: je jedno, jestli dáme 1 mil. Kč na ODM nebo na OMOŠ
MUDr. Madar: zbylé finanční prostředky budou využity na investici parkování ve městě
Ing. Dařílek: OMOŠ bude vědět, kolik vybírají
PhDr. Müllerová: účet by měl řídit a kontrolovat OMOŠ
MUDr. Madar: doplnit do usnesení - zbylé prostředky budou využity na investice a opravy
parkování
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v upraveném znění, v bodě A) 2. b) částka ve výši 4 mil.
Kč a rozšířené o bod A) 2. c) zbylé prostředky budou využity na investice a opravy
parkování
Hlasování o usnesení: 4,0,0

47/17
Záměr výběru parkovného Městskými službami Ústí nad Labem
pro Statutární město Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr veřejnoprávního výběru úhrad parkovného na místních komunikacích
s placeným stáním Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. pro Statutární město
Ústí nad Labem s účinnosti od 1. 2. 2017
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 5 000 tis. Kč
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 5 000 tis. Kč v položce Příjmy
z vlastní činnosti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro Městské služby
Ústí nad Labem, p. o. ve výši 4 000 tis. Kč (na pokrytí běžných provozních
nákladů)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 000 tis. Kč
v položce údržba a opravy místních komunikací
B) p o v ě ř u j e s ú č i n n o s t í od 1. 2. 2017
1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, se sídlem Panská
1700/23, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 71238301
a) veřejnoprávním výběrem úhrad parkovného na místních komunikacích
pro Statutární město Ústí nad Labem v souladu s Nařízením Statutárního města
Ústí nad Labem o vymezení místních komunikací na katastrálním území města
Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel
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26. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: v současné době se placené stání řídí Nařízením statutárního města č. 3/2003, o
vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem
k placenému stání motorových vozidel
- cenové podmínky parkovného se neaktualizovaly od roku 2004
- součástí přílohy jsou cenové podmínky, které schvaluje RM
- v materiálu jsou barevně vyznačené části, které se z toho dávají pryč a které se do
těchto cenových podmínek vkládají
- drobné úpravy, co se týče zákonných věcí ZPP
- předplatitelská karta nahrazuje celoplošnou kartu a je popsáno, kdo má na kartu nárok
a v jakých úsecích platí
- nedochází k žádným úpravám parkovného z hlediska plošného
- parkovné u hotelu Vladimír se dává do podoby 10 Kč, jako na jiných parkovištích
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

48/17
Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem s účinností
od 1. 2. 2017
2. ukončení mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
a Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, uzavřené dne
17. 10. 2006, k zmocnění k provádění úkonů vlastníka místních komunikací při
provozování systému zpoplatněného parkování, dohodou ke dni 31. 1. 2017
27. Nabytí nemovitých věcí v k.ú. Ústí n.L. formou odkoupení od ČD
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: materiál stahuji
28. Zřízení věcného břemene pro stavbu protipovodňového opatření - Povodí Labe
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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49/17
Zřízení věcného břemene pro stavbu protipovodňového opatření Povodí Labe
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení bezúplatného věcného břemene – osobní a pozemkové služebnosti
spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodního díla
a inženýrských sítí na dobu neurčitou ve prospěch Povodí Labe, státní podnik,
IČ 708 90 005 s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
takto:
a) vodním dílem byly zastavěny služebné pozemky (osobní služebnost)
p. č. 5310/2, 5310/1, 5312/10, 5312/11, 5312/2, 5312/3, 5312/5, 5317/1, 5317/2,
5316 v k. ú. Ústí nad Labem
b) inženýrskou sítí byly zastavěny služebné pozemky (pozemková služebnost)
p. č. 4190/27, 4190/28, 4190/29, 4267, 5307/76, 5307/77, 4190/2, 4190/5,
4260/1, 4260/2, 4302/33 (4302/24), 4181/2, 5308/9, 4252/1, vše v k. ú. Ústí nad
Labem a pozemky p. č. 96/1, 97/1, 163/6, 1547, 1636, 1664, 396, 1167/1,
1712/1, vše v k. ú. Krásné Březno
2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní a pozemkové služebnosti
s Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005 dle podmínek uvedených v bodě A)1.
29. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508004714 ze dne 25. 9. 2014 – SŽDC
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: body č. 29 až 32 jsou stejné, lze o nich hlasovat společně
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení bodů č. 29-32: 4,0,0

50/17
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508004714 ze dne 25. 9. 2014 –
SŽDC
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508004714 ze dne 25. 9. 2014
s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
IČ 709 94 234
30. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508006110 ze dne 25. 7. 2010 – SŽDC
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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51/17
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508006110 ze dne 25. 7. 2010 –
SŽDC
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508006110 ze dne 25. 7. 2010
s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
IČ 709 94 234
31. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 6508017003 ze dne 7. 11. 2001 – SŽDC
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Hlasování o usnesení: 4,0,0

52/17
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 6508017003 ze dne 7. 11. 2001 –
SŽDC
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 6508017003 ze dne 7. 11. 2001
s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
IČ 709 94 234
32. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508021103 ze dne 10. 4. 2000 – SŽDC
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Hlasování o usnesení: 4,0,0

53/17
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508021103 ze dne 10. 4. 2000 –
SŽDC
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6508021103 ze dne 10. 4. 2000
s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
IČ 709 94 234
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33. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1015056 ze dne 17. 9. 2012 - EKOFIN PC
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: společnost EKOFIN PC požádala o prodloužení nájemní smlouvy, tato věc byla
projednána v majetkové komisi a doporučila kromě prodloužení smlouvy také
navýšení nájemného a rozšíření o vyhlídkovou věž, kterou v současné době provozují
městské služby
- prodloužení nájemní smlouvy je do roku 2032
- nájemné se upravuje o 18 tis. Kč/ rok bez DPH
MUDr. Madar: město uspoří 500 tis. Kč/rok
Ing. Dařílek, jestli dojde k podpisu dodatku, tak do RM přijde materiál s příkazní smlouvou
mezi městem a městskými službami a snížení příkazních odměn, které poskytujeme na
provoz Větruše
MUDr. Madar: od kdy bude změna nájemní smlouvy?
Ing. Dařílek: co nejdříve
Ing. Nechybová: ušetříme 0,5 mil. Kč
Ing. Dařílek: potřeba doplnit, co s prostředky, které ušetříme
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

54/17
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1015056 ze dne 17. 9. 2012 EKOFIN PC
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML1015056 ze dne 17. 9. 2012 se
společností EKOFIN PC spol. s r.o., IČ 499 01 745 za těchto podmínek:
a) nájem se sjednává na dobu 20 let
b) předmět nájmu se rozšiřuje o vyhlídkovou věž v objektu Větruše č. p. 392 v k. ú.
Ústí nad Labem
c) nájemné za vyhlídkovou věž ve výši 18.000,- Kč/rok bez DPH
d) vyhlídková věž bude provozována v souladu s návštěvním řádem ze dne
13. 1. 2011
e) provozní doba bude min. v rozsahu návštěvního řádu ze dne 13. 1. 2011
f) vstupné bude max. do výše 10,- Kč/osoba
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34. Rozpočtové opatření KP
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Bc. Gloserová: je to žádost o převod finančních prostředků do letošního roku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

55/17
Rozpočtové opatření KP
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 480 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši
480 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku
480 tis. Kč v položce provozní výdaje
35. Memorandum o spolupráci
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing. Nechybová: jednání se Spolchemií probíhala od loňského roku
- Spolechmie má dotační program a chce rozdělit finanční prostředky na území
Ústeckého kraje, dále žádají o jmenování zástupců města do hodnotící komise
- návrh na usnesení v upraveném znění za A) RM bere na vědomí návrh společnosti
Spolchemie uzavření memoranda o spolupráci a za B) ukládá p. primátorce jednat se
společností Spolchemie o podmínkách spolupráce ve prospěch města
Hlasování o usnesení: 4,0,0

56/17
Memorandum o spolupráci
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
a) návrh společnosti SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
o uzavření Memoranda o spolupráci k programu CSR (Corporate Social
Responsibility) mezi SPOLCHEMIE – Spolkem pro chemickou a hutní výrobu,
a. s. a Statutárním městem Ústí nad Labem
B) ukládá
1 . Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) jednat se společností SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
a. s. o podmínkách spolupráce ve prospěch města

26

Zápis z 2. RM

14. Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR
Ing. Slabý: materiál původně zpracoval obvod
- 330 tis. Kč pro podání žádosti na dotaci vzniklo na základě nabídky, která je tady
doložena
Ing. Nechybová: jsou součástí i zednické práce?
Ing. Slabý: souhrnná částka je včetně zednických prací
Mgr. Javorčák: musíme uvést, o kolik žádáme a je částka nějak limitovaná?
Ing. Slabý: ano, musíme
- v tomto programu je minimální částka na jednu akci 30 tis. Kč a maximální částka tam
není
MUDr. Madar: musíme k žádosti doložit nějakou dokumentaci?
Ing. Nechybová: schválení podání žádosti, pokud by se jednalo o přidělení dotace, tak musí
následovat VŘ včetně rozpočtu akce
MUDr. Madar: dotační titul nám říká, že 30% musíme spolufinancovat?
Ing. Slabý: ano
- může se stát, že všechno neuznají
Ing. Nechybová: ve chvíli kdy podáváme žádost o dotaci, musíme mít podrobný rozpočet,
abychom věděli, co je uznatelný a co není uznatelný náklad, neznáme detailně rozsah
prací a činností a neumíme odhadnout výši spoluúčasti
Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o návrhu: 4,0,0

57/17
Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o vyhlášeném Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017
2. informaci o připravovaném projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku
v Krásném Březně‘‘
B) schvaluje
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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 330,00 tis. Kč
vč. DPH a spolufinancováním min. ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů
projektu (tj. min. 99,00 tis. Kč vč. DPH)
C) ukládá
1. Ing. Bc. Jaroslavu Slabému, vedoucímu OSR
a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu
B) tohoto usnesení
T: 3. 2. 2017
Rada města byla ukončena ve 12:00 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jiří Madar

………………………………………………

p. Pavel Dufek

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
DZ – důvodová zpráva
ZM – zastupitelstvo města
OMOŠ – odbor městských organizací a školství
MP – městská policie
VŘ – výběrové řízení
MO – městský obvod
MV ČR – ministerstvo vnitra ČR
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RM – rada města
SPO – správní odbor
ODM – odbor dopravy a majetku
DP – dopravní podnik
OŽP – odbor životního prostředí
ČD – České dráhy

