
Z á p i s

z 2. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 28. 11. 2022

Omluveni: Michal Mohr, MBA

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Ing. Pavel Tošovský

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 2. schůze 
Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

37. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022 - náklady za 
využití ledové plochy
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

38. Udělení stipendia
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

39. Změna usnesení o poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2022 - TJ SPV, z. s.
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

40. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti - FZŠ České 
mládeže
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

41. Rozpočtové opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

42. Změna projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem"
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
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Hlasování o předřazení: 8, 0, 0
- bodu č. 37 a 39 před bod č. 20 (materiály OŠKS za sebou)
- bodů č. 40, 41 a 42 před bod č. 36 (materiály OMOSRI za sebou)

V kolovadle:

materiály k bodu č. 34

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022

2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

4. Technologická linka pro zpracování akumulátorů - oznámení záměru EIA

5. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2022 - Kamery Střekov

6. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2022 - Osvětlení dětského hřiště

7. Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

8. Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

9. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 
1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, a na p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 1014/153, 
1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. Předlice

10. Revokace usnesení ZM č. 407/30Z/22

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2011/2340 ze dne 1. 2. 2012

12. Dodatek č.1, ul. Truhlářova Ústí nad Labem

13. Změna názvu investiční akce ODM

14. "Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK

15. Rozpočtové opatření ODM

16. Rozpočtové opatření ODM - přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK

17. Pronájem pozemku p. č. 1258/40 v k. ú. Ústí nad Labem od p. Jaroslava Velíška

18. Cenové podmínky placeného stání

19. Poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok 2022 - Severočeské divadlo s. r. o.

20. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022 - náklady za 
využití ledové plochy

21.  Změna usnesení o poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2022 - TJ SPV, z. s.
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22. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti školství pro 
rok 2023

23. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s názvem „Neexpoziční zázemí pro 
primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ Zoologickou zahradou Ústí 
nad Labem, p. o.

24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti (ZŠ 
Vojnovičova)

25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy po děti

26. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti (ZŠ 
Vinařská)

27. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Vinařská

28. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro 
rok 2023 

29. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a 
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

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

31. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

32. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony III – 
ZŠ Neštěmická, p. o.

33. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

34. „Čelakovského – smíšený dům“ - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo

35. Komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ SNP

36. Odměny ředitelů z programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených 
lokalitách, platový výměr ředitelky MŠ Sluníčko a statutárního zástupce ZŠ a MŠ SNP

37. Finanční vypořádání dotací z participativního rozpočtu „Ústečané společně“ a poskytnutí 
účelové dotace MO Střekov na náhradní projekt

38. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti - FZŠ České 
mládeže

39. Rozpočtové opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“

40. Změna projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem"

41. Rozpočtové opatření KP a KT

42. Udělení stipendia

43. Různé

Hlasování: 1 pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
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Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

37/2R/22
Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 
2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 
2022 v úhrnné výši 185 659 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí 
do následujícího roku a FP jsou součástí NR 2023

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2022 
v celkové výši 185 659 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 185 659 tis. Kč ve znění 
Přílohy usnesení č. 1
b) snížení tř. 8 – financování o částku 175 889 tis. Kč v položce Změna stavu na účtech 
MmÚ
c) snížení tř. 8 – financování o částku 9 770 tis. Kč v položce Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky (zdrojové krytí akce „Čelakovského – smíšený dům - úvěr)

C) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

 Termín: 19. 12. 2022

2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026

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

Ing. Jakubec: rozpočet je vybalancovaný
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- předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v doplněném znění: doplnění přílohy 3.1. - u jednotlivých obvodů doplnit 
účelově určené

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o doplněném usnesení: 8, 0, 0

38/2R/22
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý 
výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2023
(NR 2023) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026 (SVR)
města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí
  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023
ve výši 2 503 835,10 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023
ve výši 2 788 511,10 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 2 329 066,10 tis. Kč,
- z toho dotace pro městské obvody 204 231 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 459 445 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 284 676 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 605 tis. Kč
- změna stavu na bank. účtech MmÚ 377 511 tis. Kč
- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od SFPI 9 770 tis. Kč

4. s přídělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v 
roce 2023 takto:
a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem
ve výši 20 000 tis. Kč (k této částce se v návrhu rozpočtu pro r. 2023 doplňuje dalších 29 
073 tis. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku)
b) Sociální fond ve výši 14 877 tis. Kč

5. s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru do výše 300 mil. Kč s tou bankou, která navrhne 
úvěr za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí v r. 2023 až 2026 dle 
rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu města s těmito základními parametry:
- čerpání úvěru v letech 2023 až 2026
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- splácení úvěru od r. 2027 po dobu 6-ti následujících let rovnoměrnými měsíčními 
splátkami
 - bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech 
přejít na fixní úrokovou sazbu

C) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023
dle Příloh usnesení č. 1 - 4

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu
na období r. 2024 až r. 2026 dle Přílohy usnesení č. 5

c) schválit příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města 
v roce 2023 takto:
- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 14 877 tis. Kč

d) schválit uzavření úvěrové smlouvy dle předchozího bodu B) 5. tohoto usnesení

e) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 
mil. Kč

f) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 
mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých 
účelových prostředků

D) ukládá
  

 1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2023 dle bodu A), B) a C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

 Termín: 19. 12. 2022

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

39/2R/22
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 20,14 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 20,14 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 20,14 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

4. Technologická linka pro zpracování akumulátorů - oznámení záměru EIA
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění varianta č. 1 – RM nesouhlasí

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

40/2R/22
Technologická linka pro zpracování akumulátorů - oznámení záměru EIA

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

se záměrem Technologická linka pro zpracování akumulátorů z důvodu využití technologie, 
která byla ověřena pouze na základě řady laboratorních a poloprovozních zkoušek a nelze 
tak ověřit a vyloučit negativní vliv na zdraví obyvatel

5. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2022 - Kamery Střekov
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

41/2R/22
Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2022 - Kamery 
Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 550,00 tis. Kč na schválený investiční 
projekt "Ústí nad Labem - Kamery Střekov 2022"

2. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 550,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 550,00 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 550,00 tis. Kč - 
Investiční rezerva

6. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2022 - Osvětlení dětského hřiště
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: přiznána státní dotace ve výši 570 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

42/2R/22
Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2022 - Osvětlení 
dětského hřiště

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 175,00 tis. Kč na schválený investiční 
projekt "Ústí nad Labem - Osvětlení dětského hřiště 2022"

2. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 175,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 175,00 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 175,00 tis. Kč - 
Investiční rezerva

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 33



7. Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.

Ing. Filáčková: změna č. 1 je daná zákonem, proběhlo veřejné projednání
- předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

43/2R/22
Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o postupu pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

B) souhlasí
  

s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ústí 
nad Labem

C) souhlasí
  

s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

D) ukládá
  

Ing. Evě Fialové

předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Ústí nad Labem Zastupitelstvu města

 Termín: 19. 12. 2022

  
Ing. Evě Fialové

předložit návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem Zastupitelstvu 
města

 Termín: 19. 12. 2022

8. Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
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řádu
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

44/2R/22
Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o postupu pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

B) souhlasí
  

1. s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Ústí nad Labem
2. s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

C) ukládá
  

Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územní plánování

a) předložit návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Ústí nad Labem Zastupitelstvu města
b) předložit návrh na vydání Změny č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem Zastupitelstvu 
města

 Termín: 19. 12. 2022

9. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 
1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, a na p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 1014/153, 
1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. Předlice

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

Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

45/2R/22
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Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1918/4, 
1918/1, 1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, a na p. p. č. 1014/155, 1014/154, 
1014/183, 1014/153, 1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s návrhem firmy DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ na pořízení změny Územního 
plánu Ústí nad Labem na na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 1070/1, 1918/19 v k. ú. Tuchomyšl, na 
p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 1014/153, 1014/90, 1013/6, 1014/152 v k. ú. 
Předlice

B) ukládá
  

Ing. Evě fialové,

určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh firmy DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ na pořízení změny 
Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1918/4, 1918/1, 1070/1, 1918/19 v k. ú. 
Tuchomyšl, na p. p. č. 1014/155, 1014/154, 1014/183, 1014/153, 1014/90, 1013/6, 
1014/152 v k. ú. Předlice zastupitelstvu města

 Termín: 19. 12. 2022

10. Revokace usnesení ZM č. 407/30Z/22
Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 11 – 17: 8, 0, 0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 11 – 17: 8, 0, 0

46/2R/22
Revokace usnesení ZM č. 407/30Z/22

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s revokací usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 407/30Z/2 ze dne 20. 6. 2022, a 
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to v bodě B), odst.1a)., a to: změnou termínu zadání veřejné zakázky na zpracování nového 
Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu, které nebude soutěženo pouze 
na cenu, na termín: 31.3.2023

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh revokace usnesení č. 407/30Z/22 ze dne 20.6.2022 v bodě B), odst. 1a) 
zastupitelstvu města

 Termín: 19. 12. 2022

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2011/2340 ze dne 1. 2. 2012
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

47/2R/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2011/2340 ze dne 1. 2. 2012

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 4254 v k. ú. Ústí 
nad Labem (č. 2011/2340), kterým dochází ke změně nájemce ze společnosti Česká 
spořitelna a. s., IČ 45244782 na společnost AZ PALÁC ZDAR a. s., Pražská 53/37, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ 27290140
2. uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 4254 v k. ú. Ústí nad Labem 
se společností AZ PALÁC ZDAR a. s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
27290140 v souladu s bodem A) po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění

12. Dodatek č.1, ul. Truhlářova Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

48/2R/22
Dodatek č.1, ul. Truhlářova Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě na poskytování prací a služeb „Revitalizace stromové 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 12 z 33



aleje ul. Truhářova – vrchní část“ s firmou KHL – EKO, a.s. zastoupenou Ing. Michalem 
Novákem, předsedou představenstva, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, z důvodu opravy 
administrativního pochybení uvedeného při součtu oceněných položek rozpočtu

13. Změna názvu investiční akce ODM
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

49/2R/22
Změna názvu investiční akce ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu názvu řádku č. 24 u investiční akce IZ1/001231 sk. č. 03 z "Rekuperace a 
rekonstrukce topných těles Nové krematorium " na "Stavební úpravy regul. stanice plynu - 
Nové krematorium "

14. "Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

50/2R/22
"Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt číslo 
210, Baráčnická 809/3 v k.ú. Bukov s žadatelem – pan ***************

15. Rozpočtové opatření ODM
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

51/2R/22
Rozpočtové opatření ODM
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 40 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 40 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 40 tis. Kč na akci 
"Hromadný parking Přístavní "

16. Rozpočtové opatření ODM - přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

52/2R/22
Rozpočtové opatření ODM - přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000,00 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 000,00 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 1 000,00 tis. Kč na 
akci „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty“

17. Pronájem pozemku p. č. 1258/40 v k. ú. Ústí nad Labem od p. Jaroslava Velíška
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

53/2R/22
Pronájem pozemku p. č. 1258/40 v k. ú. Ústí nad Labem od p. Jaroslava Velíška

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem pozemku p. č. 1258/40 o výměře 1249 m2 od pana Bc. Jaroslava Velíška, 
Burianova 2762/4, Ústí nad Labem s účinností od 1. 1. 2023 za těchto podmínek:
a) roční nájemné ve výši 15.211,- Kč/rok zvýšené o míru inflace za rok 2022
b) účel využití obecné užívání pro širokou veřejnost jako veřejné prostranství a veřejná 
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zeleň
c) nájemce uhradí pronajímateli za bezesmluvní užívání pozemku v období od 1. 7. 2020 do 
31. 12. 2022 částku ve výši 36.965,- Kč

18. Cenové podmínky placeného stání
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění s úpravou cenových podmínek

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 8, 0, 0

54/2R/22
Cenové podmínky placeného stání

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. s účinností od 1.1.2023
Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem

19. Poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok 2022 - Severočeské divadlo s. r. o.
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

55/2R/22
Poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok 2022 - Severočeské divadlo s. r. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem a s 
následným uzavřením smlouvy se Severočeským divadlem s.r.o. (IČ 227 74 289) na 
částečnou úhradu nákladů za rok 2022:
a) ve výši 979 000 Kč
b) výhradně na úhradu nákladů za mzdové prostředky zaměstnanců organizace vč. odvodů, 
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autorské honoráře a materiálové náklady

B) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

 Termín: 19. 12. 2022

20. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022 - náklady za 
využití ledové plochy
Původní číslo materiálu: 37

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

56/2R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022 - 
náklady za využití ledové plochy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem a s 
následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 684 55 437) na "úhradu nákladů za 
využití ledové plochy" ve výši 250.000 Kč
2. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2022 statutárního města Ústí nad Labem 
pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) o částku 430.000 Kč na celkovou 
výši dotace 863.332 Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž 
účelem je úhrada nákladů za využití ledové plochy

B) ukládá
  

Jiřímu Horákovi, radnímu pro sport

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

 Termín: 19. 12. 2022

21.  Změna usnesení o poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2022 - TJ SPV, z. s.
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Původní číslo materiálu: 39
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

57/2R/22
 Změna usnesení o poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2022 - TJ SPV, z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2870/118R/22 ze dne 15. 8. 2022 v bodě 
B) odst. 1 písm. d),
v textu se mění TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s. (IČ 057 86 801) na TJ SPV, 
z. s. (IČ 144 21 411)

B) souhlasí
  

1. se změnou usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 25/2Z/22 ze dne 21. 11. 
2022 v bodě A) odst. 1. písm. d),
v textu se mění TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s. (IČ 057 86 801) na TJ SPV, 
z. s. (IČ 144 21 411)

C) ukládá
  

Jiřímu Horákovi, radnímu pro sport

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

 Termín: 19. 12. 2022

22. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti školství pro 
rok 2023
Původní číslo materiálu: 25

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

Bc. Žirovnická: předloženo dle DZ
- finanční prostředky
- návrh na usnesení v upraveném znění: formální chyba v bodu A) chybí u ZŠ Hluboká částka ve 
výši 103,14 tis. Kč 
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 8, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č. 20 – 24, 27 – 35, 40 – 42: 8, 0, 0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 20 – 24, 27 – 35, 40 
– 42: 8, 0, 0

58/2R/22
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace z oblasti 
školství pro rok 2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

A) souhlasí
1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci pro rok 2023 mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a 
těmito příspěvkovými organizacemi z oblasti školství:
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. IČ 44553412 ve výši 1 000 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. IČ 44553382 ve výši 607,52 tis. 
Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. IČ 44555482 ve výši 
460,82 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. IČ 44226241 ve výši 103,14 tis. Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Bohumilu Ježkovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 19. 12. 2022

23. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s názvem „Neexpoziční zázemí pro 
primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ Zoologickou zahradou Ústí 
nad Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 20

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

59/2R/22
Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s názvem „Neexpoziční 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 18 z 33



zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ 
Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. uzavření kupní smlouvy k plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neexpoziční 
zázemí pro primáty – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ dne 31. 8. 2022 
Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací

B) souhlasí
  

1. s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě dle bodu A) 1. tohoto usnesení, kterou se 
mění čl. V. Cena a platební podmínky, bod 7 – 15 smlouvy

24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti (ZŠ 
Vojnovičova)
Původní číslo materiálu: 21

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

60/2R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti 
(ZŠ Vojnovičova)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, ve výši 48 
616,- Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy po děti
Původní číslo materiálu: 22

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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61/2R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy po děti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace, ve výši 21 
948,- Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

26. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti (ZŠ 
Vinařská)
Původní číslo materiálu: 23

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

62/2R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti 
(ZŠ Vinařská)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 
44555229, ve výši 103 840,- Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

27. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Vinařská
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

63/2R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Vinařská

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím věcného daru, 3D tiskárny Original Prusa i3 MK35, od Prusa Research a.s., 
Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČ 06649114, v hodnotě 19 900,- Kč do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 44555229

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

28. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro 
rok 2023 
Původní číslo materiálu: 26

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

64/2R/22
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti pro rok 2023 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci pro rok 2023 mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a 
těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:
- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 700 tis. Kč
- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 2 000 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 3 000 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 4 100 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 3 200 tis. Kč
- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. IČ 44555270 ve výši 
5 000 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 2 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč
- Jesle města ústí nad Labem, p. o. IČ 44555458 ve výši 600 tis. Kč
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B) ukládá
  

1. Mgr. et Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 19. 12. 2022

29. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a 
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 27

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

65/2R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro 
záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 604,41 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 06, o částku 604,41 tis. Kč - 
„Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 604,41 tis. Kč na realizaci akce: „Architektonická studie a projektová 
dokumentace: Otevřený výběh gibonů“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 151,80 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 06, o částku 151,80 tis. Kč - 
„Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 151,80 tis. Kč na akci „Architektonická studie a projektová 
dokumentace: Ústecká outloní Noemova archa“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 60,50 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 06, o částku 60,50 tis. Kč - 
„Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 60,50 tis. Kč na akci „Architektonická studie a projektová dokumentace: 
Modernizace spodního vstupu do zoo“
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B) ukládá
  

1. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1 až A) 3., tohoto usnesení

 Termín: 31. 3. 2023

30. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 28

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

66/2R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 11 535,40 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem 
Šablony pro MŠ a ZŠ I takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11 535,40 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 11 
535,40 tis. Kč, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 1 
523,13 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 3 681,12 tis. 
Kč
- Mateřské škole Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 596,81 
tis. Kč
- Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci ve výši 
586,85 tis. Kč
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 851,94 tis. Kč
- Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvkové 
organizaci ve výši 579 tis. Kč
- Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 23 z 33



organizaci ve výši 616,32 tis. Kč
- Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové organizaci ve výši 
579 tis. Kč
- Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvkové 
organizaci ve výši 592,89 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci ve výši 437,39 
tis. Kč
- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci 
ve výši 599,86 tis. Kč
- Mateřské škole Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizaci 
ve výši 504,52 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizaci ve výši 386,57 
tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 20 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 20 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu „Noc snů 
pro postižené děti 2022“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
1 470,30 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 1 470,30 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 1 470,30 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5“

31. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 29

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

67/2R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 520 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o celkovou částku 520 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, 
MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad schválený rozpočet roku 
2022 Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 
300 tis. Kč na zabezpečení krytí zvýšených nákladů týkajících se dodávky tepla
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad schválený rozpočet roku 
2022 Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 150 tis. 
Kč na zabezpečení krytí zvýšených nákladů týkajících se dodávky tepla
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské škole Pohádka, Ústí 
nad Labem, Bezručova 323/7, ve výši 70 tis. Kč, na akci „Nákup univerzálního robota do 
kuchyně“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 150 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 150 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS, AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad schválený rozpočet roku 
2022 Pečovatelské službě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 150 tis. Kč na 
pokrytí provozních nákladů

B) ukládá
  

1. Mgr. Lucii Hrubé, ředitelce Mateřská školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 
323/7, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení 

 Termín: 30. 6. 2023

32. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony III – 
ZŠ Neštěmická, p. o.
Původní číslo materiálu: 30

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

68/2R/22
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Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu 
Šablony III – ZŠ Neštěmická, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 0,26 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony III. 
poskytnuté Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 0,26 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 0,26 tis. Kč, v položce 
Finanční vypořádání

33. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 31

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

69/2R/22
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

podmínky vyplývající ze smlouvy č. 1211300002 o poskytnutí podpory a přílohy smlouvy 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky

B) schvaluje
  

uzavření smlouvy č. 1211300002 o poskytnutí podpory k realizaci projektu Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem, která je přílohou tohoto usnesení

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

podepsat smlouvu č. 1211300002 o poskytnutí podpory k realizaci projektu Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 2. 12. 2022
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34. „Čelakovského – smíšený dům“ - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 32

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

70/2R/22
„Čelakovského – smíšený dům“ - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

Změnový list č. 4, který je přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který je 
přílohou tohoto usnesení

35. Komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 
SNP
Původní číslo materiálu: 33

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

71/2R/22
Komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ 
a MŠ SNP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

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

Předseda: Ing. Bohumil Ježek, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Mgr. Karolina Sotonová, Krajský úřad Ústeckého kraje
PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství
PhDr. Bc. Martina Houdková, odborník v oblasti státní správy
PhDr. Alena Pilousová, školní inspektorka České školní inspekce
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Mgr. Lenka Podrábská, pedagogický pracovník ZŠ a MŠ SNP
Mgr. Zuzana Panschabová, člen školské rady zvolený zástupci nezletilých žáků

36. Odměny ředitelů z programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených 
lokalitách, platový výměr ředitelky MŠ Sluníčko a statutárního zástupce ZŠ a MŠ SNP
Původní číslo materiálu: 34

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

72/2R/22
Odměny ředitelů z programu Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách, platový výměr ředitelky MŠ Sluníčko a statutárního 
zástupce ZŠ a MŠ SNP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat s účinností od 1. 12. 2022
a) Ireně Holakovské, ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 
601/1, příspěvkové organizace, platový výměr č. 158/2022
b) Mgr. Zdeňku Lutovskému, statutárnímu zástupci ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace, platový výměr č. 159/2022

B) schvaluje
  

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/104/2022)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/105/2022)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/106/2022)
2. Mgr. Zdeňku Lutovskému, statutárnímu zástupci ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace
a) doplatek platového tarifu za období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 z důvodu uznání 
nároku na zařazení do vyšší platové třídy v souvislosti se zastupováním ředitele Základní 
školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace, v plném 
rozsahu práv a povinností
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37. Finanční vypořádání dotací z participativního rozpočtu „Ústečané společně“ a poskytnutí 
účelové dotace MO Střekov na náhradní projekt
Původní číslo materiálu: 35

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

73/2R/22
Finanční vypořádání dotací z participativního rozpočtu „Ústečané společně“ a 
poskytnutí účelové dotace MO Střekov na náhradní projekt

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o ukončení projektů v rámci participativního rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem „Ústečané společně“, realizovaných prostřednictvím městských obvodů v 
letech 2021 až 2022 a jejich finanční vypořádání

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření Finančního odboru ve výši 219,48 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 219,48 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 0,48 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 219 tis. Kč na 
investiční akci "MO Střekov – Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově“

C) ukládá
  

realizátorovi projektového záměru (MO Střekov)

1. dle výše uvedeného bodu B) 1. c) ukončit realizaci této akce do 29. 9. 2023

 Termín: 29. 9. 2023

  
realizátorovi projektového záměru (MO Střekov)

1. dle výše uvedeného bodu B) 1. c) vyúčtovat a doložit potřebné doklady do 31. 10. 2023 a 
nevyužité finanční prostředky vrátit do stejného data do rozpočtu poskytovatele

 Termín: 31. 10. 2023

38. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti - FZŠ 
České mládeže
Původní číslo materiálu: 40

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

74/2R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti - 
FZŠ České mládeže

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové 
organizace, IČ 4455331 takto:
- ve výši 7 232,- Kč pro období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022
- ve výši 53 572,- Kč pro období od 3. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

39. Rozpočtové opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“
Původní číslo materiálu: 41

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

75/2R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. realizaci projektových návrhů participativního rozpočtu Ústečané společně v celkové 
výši 3 000 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto akce:
- Fričova vyhlídka (500 000,- Kč)
-Tillemannovo údolí (500 000,- Kč)
- Pergola pro kulturní a společenské aktivity- Svádov (500 000,- Kč)
- Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého (500 000,- Kč)
- Discgolfové hřiště se zázemím (500 000,- Kč)
- Dětské hriště s workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí (500 000,- Kč)
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2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru – účelové investiční a neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 3 000 
tis. Kč v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku
3 000 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participativní projekty“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 450 tis. Kč na 
investiční akci „MO Neštěmice – Fričova Vyhlídka“
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o celkovou částku 550 tis. Kč v 
položce Dotace pro MO Neštěmice na provoz takto:
- Fričova Vyhlídka ve výši 50 tis. Kč
- Tillemannovo údolí ve výši 500 tis. Kč
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 450 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – Pergola pro kulturní a společenské aktivity – Svádov“
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – Discgolfové hřiště se zázemím“
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o celkovou částku 1 050 tis. Kč v 
položce Dotace pro MO Střekov na provoz takto:
- Odpočinková a pohybová zóna v ulici Tolstého ve výši 500 tis. Kč
- Dětské hřiště s workoutovými prvky v parku na Šafaříkově náměstí ve výši 500 tis. Kč
- Pergola pro kulturní a společenské aktivity – Svádov ve výši 50 tis. Kč

B) ukládá
  

příslušným realizátorům (MO) 

projektových záměrů Participativního rozpočtu „Ústečané společně“ ukončit realizaci 
všech výše uvedených akcí

 Termín: 29. 9. 2023

  
příslušným realizátorům (MO) 

projektových záměrů Participativního rozpočtu „Ústečané společně“ vyúčtovat poskytnuté 
účelové dotace, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční prostředky vrátit do rozpočtu 
poskytovatele

 Termín: 31. 10. 2023

40. Změna projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad 
Labem"
Původní číslo materiálu: 42

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

76/2R/22
Změna projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí 
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nad Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. podání Žádosti o změnu v projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, 
okres Ústí nad Labem“
Termín: 30. 11. 2022

41. Rozpočtové opatření KP a KT
Původní číslo materiálu: 36

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

77/2R/22
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 210,06 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 210,06 tis. Kč v položce 
Zprostředkující subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 210,06 tis. Kč 
takto:
- 157,00 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 53,06 tis. Kč v položce Povinné pojistné

42. Udělení stipendia
Původní číslo materiálu: 38

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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78/2R/22
Udělení stipendia

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora takto:
a) peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč z položky stipendia, studentce Filozofické fakulty UJEP 
Bc. Tereze Šťastné, datum narození *********1992, trvale bytem *************, 
Křenice
b) peněžitý dar ve výši 10 tis. Kč z položky stipendia, studentu Filozofické fakulty UJEP 
Bc. Davidu Šťastnému, datum narození *********1994, trvale bytem ***************, 
Tišice

43. Různé
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: byli jsme seznámeni s informací o ukončení prací na projektu Parkovací 
dům Vinařská

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Ing. Pavel Tošovský

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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