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Zápis 

2. schůze Rady města Ústí nad Labem 

dne 12. 12. 2018 

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

 

Omluveni:   Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Tošovský 

Ing. Tomáš Kirbs 

 

Zapisovatelka:  Kateřina Bartáková, KT   

 

Doplnění programu: 

 

13. Studie proveditelnosti U SMART Zone – uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu SFDI 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

38. Veřejná zakázka „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“ – navýšení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

       Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

39. Zřízení komisí RM 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

40. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa  na nákup pozemků   

       Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Nechat hlasovat o předřazení bodu č. 38 za bod č. 6: 8,0,0 

 

Nechat hlasovat o předřazení bodu č. 40 za bod č. 2: 8,0,0 

 

Program byl schválen: 8,0,0 

 

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

      

2. Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO na  JSDH 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

3. Veřejná zakázka „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o.“ – zrušení  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
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5. Ukončení VPS s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

6. Metropolnet, a.s. - zákaz konkurence člena představenstva 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

38. Veřejná zakázka „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“ – navýšení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

       Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

7. Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 - 

investice 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

8. Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ – příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí 

nad Labem, p. o. 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

9. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ 

spolufinancovaného z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí 

v Ústeckém kraji na obd. 2017–2025 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

10. Poskytnutí daru Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., okresnímu mysliveckému 

spolku Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

11. Akční plán 2019 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

12. Ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

13. Studie proveditelnosti U SMART Zone – uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu SFDI 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

14. Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

15. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

16. Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava – dodatek smlouvy 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

17. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 

zemědělství ČR 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 
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18. Rozpočtové opatření ODM – výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD                                         

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

19. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  - 

Preferované sporty 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

21. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

22. Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

23. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

24. staženo 

 

25. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

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

 

26. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 

organizacím 

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

 

27. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 

oblasti pro rok 2019 

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

 

28. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

29. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

pro příspěvkové organizace 

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

 

30. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 

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

 

31. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2020 

– 2021 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ  
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32. Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 1/2013 – Pravidla pro stanovení platu a odměn 

ředitelů škol a školských organizací 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 2/2013 – Pravidla pro stanovení platu a odměn ředitelů 

PO 

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

 

33. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací  

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

 

34. Odměny ředitelů příspěvkových organizací 

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

 

35. Ocenění studentů Univerzity třetího věku, předkládá Bc. Dana Gloserová, vedoucí 

kanceláře primátora 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

36. Rozpočtové opatření KP a KT 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

37. Termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

39.  Zřízení komisí RM 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

40. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa  na nákup pozemků   

       Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

 

Dále na stole: 

Materiál č. 13, 38, 39, 40, opravený materiál č. 12 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 30, 31, 33, 34 

 

Poznámka: 

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

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: jedná se o průtočku - příspěvek MV  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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14/2R/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 
 

Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e  

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 10,15 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,15 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

10,15 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

2. Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO na  JSDH 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

15/2R/18 

Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO na 

 JSDH 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z MV ČR, určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2018  

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35,86 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši  

35,86 tis. Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 

2018 takto: 

- MO Neštěmice  33,06 tis. Kč 

- MO Střekov    2,80 tis. Kč 

 

40. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa  na nákup pozemků   

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: bez úvodního slova    

- návrh na usnesení v předloženém znění  
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16/2R/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na 

nákup pozemků   

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 750 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 750 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 1 750 tis. Kč 

pro MO Severní Terasa na nákup pozemků vyjmenovaných v usnesení RMO 

Severní Terasa č. 25/4R/18 ze dne 10.12.2018 

 

3. Veřejná zakázka „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o.“ – zrušení  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Ing. Nechybová: zrušení veřejné zakázky - v DZ uveden důvod – nepředložili harmonogram  

- hodnotící komise doporučuje 

 

Mgr. Studenovský: bude vypsané nové VŘ, ale změníme reference  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

17/2R/18 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ – zrušení  

 
Rada města po projednání 

 
A)  ro zhod uj e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ z důvodu toho, že všichni dodavatelé, kteří podali 

nabídku v zadávacím řízení k této veřejné zakázce, byli vyloučeni z další účasti 

v zadávacím řízení 

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: oprava chodníku – standardní VŘ – hodnotíme cenu bez DPH  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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18/2R/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava chodníku 

Jizerská – IV. etapa“ 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

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

Jizerská – IV. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – 

IV. etapa“ 

B )  pově řuj e  

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

C)  j menuj e  obá lko vou  a  hodnot í c í  ko mi s i  ve  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

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

 

5. Ukončení VPS s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: v roce 2017 byla schválena nájemní smlouva a v roce 2018 byla žádost 

o zrušení veřejnoprávní smlouvy  

- oprava tvrzení starostky – zákon dává 18měsíční výjimku, dle které může úředník 

vykonávat činnost, než složí zkoušky ZOZ 

- pokud mám pracovníka více, jak 30 dní v neschopnosti, tak si mohu vzít náhradu  

 

Ing. Nechybová: p. starostka neuvedla, že by to byl nějaký finanční výpadek  

 

Mgr. Studenovský: nějaký výpadek to 100% bude  
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- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Ing. Nechybové: protinávrh - neschvaluje  

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 7,0,1 (p. Lazarová) 

 

19/2R/18 

Ukončení VPS s obcí Povrly 

 
Rada města po projednání 

 
A)  nes chva lu j e   

1 .  ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na ÚMO ÚL – Neštěmice formou výpovědi 

 

6. Metropolnet, a.s. - zákaz konkurence člena představenstva 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: dáváme návrh na schválení těchto aktivit  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

20/2R/18 

Metropolnet, a. s. - zákaz konkurence člena představenstva 

 
Rada města po projednání 

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

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

 

A)  be re  na  v ědo mí  

1. informaci o podnikatelských aktivitách Bc. Miroslava Burdeka, člena 

představenstva 

B )  souh la s í  

1. s podnikatelskými aktivitami Bc. Miroslava Burdeka, člena představenstva, ve 

smyslu ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb. 

 

38. Veřejná zakázka „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“ – navýšení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

       Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bylo zjištěno, že je potřeba navýšit cenu a změní se lhůta  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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21/2R/18 

Veřejná zakázka „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – 

I. etapa“ – navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

 
Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e  

1 .  navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Velkoplošná oprava 

komunikace Kojetická – I. etapa“ o 400 tis. Kč na celkovou předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 3.900.000,- Kč bez DPH 

 

7. Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 - 

investice 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Nechybová: jedná se o dotaci z MV 

 

Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

22/2R/18 

Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní 

úrovni 2018 - investice 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 531,56 tis. Kč na schválený 

investiční projekt „Záznamové zařízení MKDS“ 

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 531,56 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 531,56 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, ve výši 

531,56 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“    

 3. rozpočtové opatření městské policie ve výši 19 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, ve výši 

19 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, u akce 

„Kamerový systém“ o částku 19 tis. Kč 
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8. Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ – příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí 

nad Labem, p. o. 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: jsou tam výkyvy v kilogramech  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

23/2R/18 

Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ – příspěvek na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a odboru 

městských organizací a školství ve výši  15,20 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí  

z položky provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 

15,20 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. ve výši 15,20 tis. Kč na pokrytí 

provozních nákladů 

 

9. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ 

spolufinancovaného z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí 

v Ústeckém kraji na obd. 2017–2025 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: zmocňujete mě, abych to mohla uzavřít smlouvy o výpůjčce na užívání 

drtičů zahradního odpadu s jednotlivými žadateli   

- dokončení VŘ drtičů – poté budeme znát cenu drtiče  

- čekáme na výsledek VŘ  

- určíme, že budeme přijímat žádosti  

- přislíbeny urny od MO a na infocentru by se provedlo losování – tam by se vylosovalo 

109 lidí  

 

Ing. Tošovský: Máme jasno, co bude po pěti letech?  

 

Ing. Karpíšková: nemáme  
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Ing. Nechybová: drtič bude po pěti letech určitě odepsaný  

 

Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

24/2R/18 

Smlouva o výpůjčce v rámci projektu „Pořízení drtičů zahradního 

odpadu“ spolufinancovaného z Programu pro podporu 

odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na obd. 2017–

2025 

 
Rada města po projednání 

 
A)  z m o c ň u j e 

1. Ing. Simonu Karpíškovou, vedoucí odboru životního prostředí 

a) uzavřít smlouvy o výpůjčce na užívání drtičů zahradního odpadu s jednotlivými 

žadateli 

 

10. Poskytnutí daru Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., okresnímu mysliveckému 

spolku Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: nemáme přesný přehled kolik a jakých druhů se tady opravdu vyskytuje  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

25/2R/18 

Poskytnutí daru Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., 

okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., 

okresnímu mysliveckému  spolku Ústí nad Labem, IČ 67777881, se sídlem 

Gorkého 28, Trmice,  na průzkum výskytu  fibropapilomatózy u spárkaté zvěře 

2. poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., 

okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Labem, IČ 67777881,  se sídlem 

Gorkého 28, Trmice,  na průzkum výskytu    nepůvodních druhů  živočichů 
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11. Akční plán 2019 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Tošovský: prosím o stažení materiálu 

 

Ing. Dlouhý: materiál stahuji  

 

12. Ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova  

 

Ing. Tošovský: bude lepší, když tam budou ta jména  

 

Ing. Nechybová: většinou jsou to věci, které jsou majetkové  

 

Ing. Tošovský: materiál není tak široký – týká se odborností a bude dobré je realizovat  

 

Mgr. Vlach: flexibilita úřadu bude větší – dohodnou si, kdo bude na komisi docházet  

 

Mgr. Javorčák: mělo by to být se všemi lidmi projednáno – vědí o tom? 

- pokud ne, tak bych preferoval variantu B) 

- nebo bych navrhoval materiál stáhnout a vše domluvit s odbory  

 

Ing. Nechybová: je to činnost nad rámec své práce  

 

Ing. Dlouhý: komunikováno s vedoucími to nebylo – vedoucí odboru buď půjde sám, nebo 

určí zastoupení  

- přimlouval bych se k tomu nechat tam variantu B)  

  

Mgr. Javorčák: navrhuji stažení materiálu, aby se vše domluvilo s jednotlivými vedoucími 

odboru 

 

Ing. Tošovský: je škoda, že ve chvíli, kdy by se měly hodnotit projekty, bychom ztráceli čas  

 

Mgr. Javorčák: navrhoval bych variantu B) s úpravou bodu b) místo zástupce – zástupci  

 

Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném znění usnesení: 8,0,0 

 

26/2R/18 

Ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e   

1. ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu v zastoupení obecném: 
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a) koordinátor participativního rozpočtu 

b) zástupci odboru investic a územního plánování se zaměřením na investice a 

architekturu města 

c) zástupce odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

d) zástupce odboru dopravy a majetku 

e) zástupce stavebního odboru 

f) zástupce odboru životního prostředí 

 

13. Studie proveditelnosti U SMART Zone – uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu SFDI 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

27/2R/18 

Studie proveditelnosti U SMART Zone – uzavření Smlouvy o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

 
Rada města po projednání 

 

A)  be re  na  v ědo mí  

1. stav přípravy Studie proveditelnosti U SMART Zone 

B )  schv a lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury 

C)  uklá dá  

1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

a) podepsat Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury dle bodu B) 

T: 31. 12. 2018 

 

14. Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: převádíme peníze z ušetřených peněz z provozu, abychom mohli navýšit 

světelné body  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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28/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení 

 
Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce veřejné osvětlení o částku 1 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 1 000 tis. Kč na akci Veřejné osvětlení - rozšíření, sk. 03 

 

15. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: prostředky jsou sdružovány na samostatných položkách – v současné době to 

jsou 3 mil. 900 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

29/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 900 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 824 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena) 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 3 076 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (užívání MK- smlouvy) 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 1 900 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01 

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

částku 2 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace U Městských domů, 

sk. 03 

 

16. Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava – dodatek smlouvy 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dochází k úspoře finančních prostředků  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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30/2R/18 

Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava – dodatek smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e  

          1. uzavření dodatku č. 1 na akci Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava 

 

17. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 

zemědělství ČR 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o dotaci na část prostředků na zalesňovací práce  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

31/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace 

Ministerstva zemědělství ČR 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 64,57 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 64,57 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 64,57 tis. Kč (obnova, zajištění a výchova 

lesních porostů, do 40 let věku) 

 

18. Rozpočtové opatření ODM – výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD                                         

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: zřizování nového přístřešku – technologie to umožňovaly  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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32/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – výstavba a rekonstrukce přístřešků 

MHD     

                                     
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku ve výši 24,30 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku ve výši 24,30 tis. Kč  

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

č. 03, o částku 24,30 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“  

 

19. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  - 

Preferované sporty 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Nechybová: v pondělí jsme se setkali se zástupci preferovaných sportů  

- v souladu s odst. 8 jsme zahájili kontroly – dodržování jejich závazků 

- je potřeba to předložit na ZM 

 

Ing. Kohl: k celé veřejné podpoře došlo v roce 2016 - kompromis, jak pro město, tak pro 

kluby 

- stanoviska jsou napsaná opatrně – mám je u sebe  

- volají nám i jiná města – ptají se nás, jak to tady řešíme – způsob se jim líbí  

- jiná města jednají přes marketingové smlouvy, což je problém  

 

Ing. Tošovský: např. Arma Ústí nad Labem – nemůže si koupit hráče z EU  

 

Ing. Kohl: ano 

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,0 

 

33/2R/18 

Dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem  - Preferované sporty 

 
Rada města po projednání 

 
A)  souh la s í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Preferované sporty“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč 
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b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 4.000 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši  

5.500 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.500 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

3.500 tis. Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2.500 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

3.500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. / mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. / dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč 

2. se zněním smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu – „Preferované sporty“  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B) u  k l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora  

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

nad Labem 

T: 17. 12. 2018 

 

20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o nový spolek – vybíjená - žádaly 44 tis. 900 Kč  

- na fotkách jsem neviděl propagaci  

 

Ing. Ševcovic: píše se o MS ČR – bylo to v Brně  

 

Ing. Kirbs: v březnu hledali sportovce a koncem roku se prezentují, jako nejlepší  

 

Ing. Nechybová: v samotné žádosti je položka publicita - neviděla jsem žádnou publicitu  

- nájemné chápu  

- budu dávat protinávrh  

- když město podporuje, tak by to mělo být vidět  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Ing. Nechybová: protinávrh – navrhuji 4 tis. 900 Kč 

 

Ing. Tošovský: protinávrh – navrhuji 10 tis. Kč  

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Tošovského: 8,0,0 
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34/2R/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

a) DC Lachtani Ústí nad Labem, z. s., IČ: 075 46 513, na akci „Mistrovství české 

republiky v Dodgeballu 2018“ ve výši 10.000,- Kč 

 

21. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: rozpočet dotačního programu byl 1. mil. Kč – zůstatek 188 tis. Kč  

- přišly do toho dvě žádosti – Universitní sportovní klub Slávie, z. s. a Spolek 

KOKUMBUS 

- Univerzitní sportovní klub Slávie, z. s. – žádost o 24 tis. 500 Kč  částka snížena 

na 18 tis. 900 Kč 

- Spolek KOLUMBUS – žádost o 49 tis. Kč  částka snížena na 20 tis. Kč  

 

Ing. Tošovský: Spolek KOLUMBUS má nějaký vztah s Fokusem? 

 

Ing. Nechybová: sociální služby dle zákona poskytuje Fokus – odborníci 

- Spolek KOLUMBUS neposkytuje sociální službu – jedná se o občanskou podporu  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

35/2R/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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) Universitní sportovní klub Slávie, z. s. (IČ 44552319) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky 
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Vocáskové – 53. ročník turistického pochodu“ ve výši 18.900,- Kč 

b) Spolek KOLUMBUS (IČ 26548127) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Pacientští důvěrníci a podpůrci“ ve výši 20.600,- Kč 

 

22. Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: zapojení dotace  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

36/2R/18 

Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 203,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 203,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

203,00 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti - na realizaci akce v rámci oslav 

100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem 

 

23. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o aktivitu ohledně kultury – požadovali částku 14 tis. 960 Kč  

- navrhli jsme plnou výši 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

37/2R/18 

Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
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Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Senioři České republiky, z. s., (IČ: 069 03 813) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Celoroční pořádání akcí v rámci městského klubu seniorů 

v Domě kultury na rok 2018“  ve výši 14.960,-  Kč 

 

Odchod Ing. Fialové 

 

24. staženo 

 

25. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

38/2R/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství  ve výši   

231,88 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) ve výši 231,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 231,88  tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

26. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 

organizacím 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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39/2R/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

181,94 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 181,94 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

v celkové výši 181,94 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku takto: 

Mateřská škola Střekov, p. o. 47,83 tis. Kč 

Mateřská škola Dobětice, p. o. 134,11 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

43,94 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

43,94 tis. Kč v položce nákup DDHM 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 

Základní škole a Mateřské škole, Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

organizaci ve výši 43,94 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Jitřní – nákup myčky 

nádobí“  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

38,30 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 38,30 tis. Kč v položce Rezerva pro MSUL, 

p. o. – Parkovné dle nařízení obce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve 

výši 38,30 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na pokrytí provozních nákladů 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

501,69 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

501,69 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

350 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na 

provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve 

výši 151,69 tis. Kč na pořízení ubrusů pro velký sál 
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B )  schv a lu j e   

1. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o. 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4. písmena c) tohoto usnesení na 

financování pořízení ubrusů pro velký sál 

       T: nejpozději do 31. 3. 2019 
 

27. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 

oblasti pro rok 2019 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: materiál půjde do ZM  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

40/2R/18 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové 

organizace ze sociální oblasti pro rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A)  souh la s í   

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2019 mezi zřizovatelem 

statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi ze 

sociální oblasti: 

a) Domov pro seniory Velké Březno, p. o. IČ 44555288  ve výši 4 300 tis. Kč 

b) Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. IČ 44555326        ve výši 2 000 tis. Kč 

c) Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407                  ve výši 2 090 tis. Kč 

d) Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 4455533           ve výši 1 500 tis. Kč 

e) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385      ve výši 1 000 tis. Kč 

B )  uklá dá  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

Labem 

 T: 17. 12. 2018 
 

28. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: průtočky  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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41/2R/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e   

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

5 470,19 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT 

v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 470,19 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 5 470,19 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci 

ve výši 1 374,65 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci 

ve výši 1 627,44 tis. Kč 

- Mateřské škole Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 

příspěvkové organizaci ve výši 487,08 tis. Kč 

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci 

ve výši 574,53 tis. Kč  

- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizaci ve výši 572,22 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci 

ve výši 431,99 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvkové organizaci ve 

výši 402,28 tis. Kč  

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

48,51 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48,51 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro 

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 35,01 tis. Kč v rámci projektu 

“Na stopě klimatu“ – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie 

a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro 

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 

13,50 tis. Kč v rámci projektu “ATHENE“ 
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3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

100 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 100 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 48 tis. Kč 

na realizaci projektu „Festival židovské kultury“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 52 tis. Kč 

na realizaci projektu „Šikana“ 

 

29. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

pro příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

42/2R/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e  

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

51,42 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 51,42 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro 

příspěvkové organizace v celkové výši 51,42 tis. Kč na zajištění odstranění 

škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  8,09 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova, p. o.  1,13 tis. Kč 

ZŠ Anežky České, p. o.  0,60 tis. Kč 

ZŠ Pod Vodojemem, p. o.  2,17 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o.  4,06 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o.  6,74 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o.  13,35 tis. Kč 

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.  12,15 tis. Kč 

ZOO Ústí nad Labem, p. o.  3,13 tis. Kč 
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30. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: p. o. budou vyzváni, aby to bylo zveřejněno na webových stránkách  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

43/2R/18 

Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 
 

Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e   

1. rozpočty příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Ústí nad Labem, 

na rok 2019 uvedených v příloze č. 1 usnesení  

B )  uklá dá  

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení „Rozpočtu p. o. na rok 2019,“ 

včetně upozornění na jejich povinnost zveřejnění schváleného rozpočtu na 

vlastních webových stránkách 

 T: nejpozději do 31. 12. 2018 

 

31. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2020 

– 2021 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: p. o. to opět budou muset mít zveřejněno na webových stránkách  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

44/2R/18 

Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací pro roky 2020 – 2021 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e   

1. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací, zřízených statutárním 

městem Ústí nad Labem, pro roky 2020 – 2021 dle přílohy č. 1 usnesení  
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B )  uklá dá  

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkové organizace v letech  2020 - 2021,“ včetně upozornění na jejich 

povinnost zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu na vlastních 

webových stránkách 

 T: nejpozději do 31. 12. 2018 

 

32. Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 1/2013 – Pravidla pro stanovení platu a odměn 

ředitelů škol a školských organizací 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 2/2013 – Pravidla pro stanovení platu a odměn 

ředitelů PO 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: stanovení platů a odměn  

- odráží to nařízení vlády – změny platů – příplatky za vedení  

 

Mgr. Javorčák: bude se to vztahovat ke školám obecně - bez výjimky  

 

Mgr. Ševcovic: hlásím podjatost k bodu  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

45/2R/18 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 1/2013 – Pravidla pro stanovení 

platu a odměn ředitelů škol a školských organizací 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 2/2013 – Pravidla pro stanovení 

platu a odměn ředitelů PO 
 

Rada města po projednání 

 

A)  schv a lu j e  s  účinností od 1. 1. 2019 

1. dodatek č. 2 ke Směrnici Rady města č. 1/2013 Pravidla pro stanovení platu a 

odměn ředitelů škol a školských zařízení  

2. dodatek č. 2 ke Směrnici Rady města č. 2/2013 Pravidla pro stanovení platu a 

odměn ředitelů příspěvkových organizací  

 

33. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: stanovení platů od 1. 1. 2019  
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Mgr. Ševcovic: hlásím podjatost  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

46/2R/18 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací  

 
Rada města po projednání 

 

A)  s t anovuj e   

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. 2019 takto: 

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2018) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 24/2018)  

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2018) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2018) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2018) 

f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2018) 

g) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2018) 

h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 30/2018) 

i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2018) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 32/2018) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 33/2018) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 34/2018) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 35/2018) 

n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 36/2018) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 37/2018) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2018) 
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q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 39/2018) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 40/2018) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 41/2018) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 42/2018) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 43/2018) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 44/2018) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 45/2018) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 46/2018) 

y) Alena Havelková, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 47/2018) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 48/2018) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 49/2018) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 50/2018) 

cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 51/2018)  

dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 52/2018) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 53/2018) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2018) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 55/2018) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 56/2018) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 57/2018) 

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 58/2018) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 59/2018) 

ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 60/2018) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 61/2018) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 62/2018) 
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oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 63/2018) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 64/2018) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 65/2018) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 66/2018) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 67/2018) 

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 68/2018) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 69/2018) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 70/2018) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 71/2018) 

xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 72/2018) 

yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 73/2018) 

zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 74/2018) 

aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 75/2018) 

bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 76/2018) 

ccc)   Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 77/2018) 

ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 78/2018) 

eee)   Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 79/2018) 

fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 80/2018) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (platový výměr č. 81/2018) 

hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 82/2018) 

iii)   Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 83/2018) 

jjj)   Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 84/2018) 
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34. Odměny ředitelů příspěvkových organizací 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

Mgr. Ševcovic: hlásím podjatost  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

47/2R/18 

Odměny ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění, takto:  

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/65/2018) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/66/2018) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/67/2018) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 

nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 

O/68/2018) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/69/2018) 

f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/70/2018) 

g) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/71/2018) 

h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/72/2018) 

i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/73/2018) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/74/2018) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/75/2018) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/76/2018) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/77/2018) 
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n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/78/2018) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/79/2018) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/80/2018) 

q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/81/2018) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/82/2018) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/83/2018) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/84/2018) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/85/2018) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/86/2018) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/87/2018) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/88/2018) 

y) Alena Havelková, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2018) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/90/2018) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/91/2018) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/92/2018) 

cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky 

Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2018) 

dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/94/2018) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2018) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/96/2018) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2018) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2018) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/99/2018) 

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/100/2018) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2018) 
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ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/102/2018) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/103/2018) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2018) 

oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/105/2018) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/106/2018) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/107/2018) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 

786/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/108/2018) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/109/2018) 

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2018) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/111/2018) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/112/2018) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/113/2018) 

xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/114/2018) 

yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/115/2018) 

zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/116/2018) 

aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/117/2018) 

bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/118/2018) 

ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/119/2018) 

ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/120/2018) 

eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/121/2018) 

fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/122/2018) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. O/123/2018) 

hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/124/2018) 

iii) Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/125/2018) 
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jjj) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/126/2018) 

 

35. Ocenění studentů Univerzity třetího věku, předkládá Bc. Dana Gloserová, vedoucí 

kanceláře primátora 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: děti dostanou tašky a senioři dostanou peníze 

 

Ing. Tošovský: hlásím podjatost  

 

Bc. Gloserová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

48/2R/18 

Ocenění studentů Univerzity třetího věku 

 
Rada města po projednání 

 
A)  s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru studentům Univerzity třetího věku: 

a) paní JUDr. Zdeňce Hlaváčkové, nar. xx. xx. xxxx      -  3 tis. Kč 

b) paní Ing. Anně Jermanové, nar. xx. xx. xxxx      -  3 tis. Kč 

c) paní Jiřině Jílkové, nar. xx. xx. xxxx       -  3 tis. Kč 

d) paní Anežce Váňové, nar. xx. xx. xxxx       -  3 tis. Kč 

e) paní RNDr. Jaroslavě Waňkové, CSc., nar. xx. xx. xxxx  -  3 tis. Kč 

f) paní Ing. Ludmile Wiesnerové, nar. xx. xx. xxxx      -  3 tis. Kč 

 

36. Rozpočtové opatření KP a KT 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Ing. Nechybová: převádíme prostředky – veškeré platy jdou přes KP  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

49/2R/18 

Rozpočtové opatření KP a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A)  sch v a lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  

303,00 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 
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a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

303,00 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b)  zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 303,00 tis. Kč takto: 

- 228,10 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 74,90 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

37. Termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Ing. Nechybová: zasedání RM je po třech týdnech  

 

Mgr. Javorčák: pondělní termíny nejsou ideální  

- lze očekávat, že ve třítýdenních cyklech bude materiálů mnohem více  

 

Ing. Nechybová: málo času na prostudování materiálů  

 

Ing. Tošovský: změna začátku jednání RM na 10:00 hod  

 

Mgr. Javorčák: mohlo by se objevovat více materiálů na stůl  

 

Mgr. Vlach: navrhoval bych předložené termíny, které jsou navrženy  

 

Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

50/2R/18 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A)  schv a lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

 

          Rada města                                     Zastupitelstvo města 

            

             14.  1. 2019        

               4.  2. 2019              18. 2. 2019 

             25.  2. 2019 

             11.  3. 2019 

             25.  3. 2019 

               8.  4. 2019                         15. 4. 2019 

             23.  4. 2019 (úterý) 

               6.  5. 2019 

             20.  5. 2019 

               3.  6. 2019                                                 17. 6. 2019 

               1.  7. 2019             
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               2.  9. 2019 

             23.  9. 2019              16. 9. 2019  

            14. 10. 2019        

            29. 10. 2019 (úterý) 

            18. 11. 2019                                                 4. 11. 2019 

              2. 12. 2019                                               16. 12. 2019 

 

39.  Zřízení komisí RM 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Ing. Nechybová: proces všichni známe  

- nabývá účinnost od 1. 1. 2019  může to být navrženo už ode dnešního dne  

- s účinností od 13. 12. 2018 

 

Mgr. Javorčák: datum tam je nepodstatný, pokud nebude v bodě C) uveden datum, tak to platí 

odedneška  

 

Ing. Nechybová: návrh na usnesení v upraveném znění – v bodě C) od 13. 12. 2018  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

51/2R/18 

Zřízení komisí RM 

 
Rada města po projednání 

 
A)  zř i zu j e  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků tyto komise: 

1. Školská komise 

2. Kulturní komise 

3. Komise mládeže a sportu 

4. Komise prevence kriminality 

5. Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

6. Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj 

7. Komise pro životní prostředí 

8. Majetková komise 

B )  j m e n u j e  

1. a) předsedu školské komise: Mgr. Jaroslav Mareš, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Mgr. Jiří Krois, nar. xx. xx. xxxx    

               PaedDr. Květoslava Čelišová, nar. xx. xx. xxxx    

               Jaroslava Kománková, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Tereza Šumpíková, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. David Cihlář, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Karel Bendlmajer, nar. xx. xx. xxxx    

2. a) předsedu kulturní komise: Jaroslav Pém, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Martin Trnovec, nar. xx. xx. xxxx    

               Ivan Dostál, nar. xx. xx. xxxx    
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               Bc. Georgi Fibich, nar. xx. xx. xxxx    

               MUDr. Jiří Tajchner, nar. xx. xx. xxxx    

               Jan Dorant, nar. xx. xx. xxxx    

               Tomáš Kristián Brázda, dipl.um., nar. xx. xx. xxxx    

3. a) předsedu komise mládeže a sportu: Mgr. Zdeněk Kubec, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Jiří Horák, nar. xx. xx. xxxx    

               Martin Beneš, nar. xx. xx. xxxx    

               PaedDr. Petr Brázda, nar. xx. xx. xxxx    

               Al Eraidi Sámer, nar. xx. xx. xxxx    

               Václav Suchánek, nar. xx. xx. xxxx    

               Roman Eckert, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Miroslav Přikryl, nar. xx. xx. xxxx    

               Vladimír Evan, nar. xx. xx. xxxx    

4. a) předsedu komise prevence kriminality: Mgr. Bc. Petr Zvonař, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Ing. Slavomír Chroust, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Drahoslav Tesař, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Jan Tvrdík, nar. xx. xx. xxxx    

               Milan Anýž, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Stanislav Dunaj st., nar. xx. xx. xxxx    

                Josef Lutka, nar. xx. xx. xxxx    

5. a) předsedu komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21:  

     Mgr. Lenka Jaremová, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Mgr. Alena Pinkasová, nar. xx. xx. xxxx    

           Mgr. Květuše Klierová, nar. xx. xx. xxxx    

           Jan Janeček, nar. xx. xx. xxxx    

           MUDr. Al-Eraidi Hilmi, nar. xx. xx. xxxx    

           Bc. Valentina Chaloupková, nar. xx. xx. xxxx    

           Mgr. Vilém Balvín, nar. xx. xx. xxxx    

           Mgr. Simona Mahnerová, nar. xx. xx. xxxx    

           Karel Karika, nar. xx. xx. xxxx    

6. a) předsedu komise pro územní plánování a urbánní rozvoj: Ing. arch. Jan Hrouda, 

nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Ivana Kurljuková, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Markéta Kubeschová, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Bc. Tomáš Rieger, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Jan Sýkora, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Bc. Petr Bandas, nar. xx. xx. xxxx    

               Jan Vamberský, nar. xx. xx. xxxx    

7. a) předsedu komise pro životní prostředí: Ing. Jiří Valenta, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: František Minárik, nar. xx. xx. xxxx    

               Radim Gloser, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Jana Choutková, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Václav Chamas, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Richard Matiašek, nar. xx. xx. xxxx    

               Martin Kynkal, nar. xx. xx. xxxx    

8. a) předsedu majetkové komise: Miloš Musil, nar. xx. xx. xxxx    

b) členy: Eva Nováková, nar. xx. xx. xxxx    

               Josef Dyrynk, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Libor Turek, Ph.D., nar. xx. xx. xxxx    
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               Mgr. Radim Holeček, nar. xx. xx. xxxx    

               Mgr. Michaela Tichá Madarová, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Rostislav Pech, nar. xx. xx. xxxx    

               Ing. Dana Koppová, nar. xx. xx. xxxx    

               Martin Hausenblas, MBA, nar. xx. xx. xxxx    

C)  s c h v a l u j e 

1. Statut majetkové komise Rady města Ústí nad Labem       

 

 

Různé 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Ing. Pavel Tošovský   _______________________________________ 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kirbs   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      

 Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

    primátor města 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

EU – Evropská Unie     KP – kancelář primátora 

MK – majetková komise     MV – ministerstvo vnitra 

DZ – důvodová zpráva    VŘ – výběrové řízení  

ZOZ – zvláštní odborná způsobilost   MO – městský obvod 

ZM – zastupitelstvo města    RM – rada města  

MS ČR – mistrovství světa ČR  

    
 


