Zápis ze 3.RM

ZÁPIS
z 3. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 10. 2. 2016
Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města v 9,00 h.
Omluveni:

MUDr. Jiří Madar

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek
Lukáš Konečný
Zapisovatelka:

Lenka Pucová, KT

Doplnění programu:
45. Souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
46. Zastoupení města v SESO
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Hlasování o programu: 5,0,0
Program byl schválen.
Dále na stole:
Plnění usnesení RM
Materiál č. 38
Upravené znění důvodové zprávy bodu č. 8
Upravené znění důvodové zprávy bodu č. 33
Upravený návrh na usnesení a důvodová zpráva k bodu č. 40
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 11, 24, 25, 26, 27, 31, 40
1. Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
Mgr.Habrová: od počátku volebního období zadáno celkem 291 úkolů, 83 % je splněných,
statistika je předložena
- neevidujeme žádný nesplněný úkol
- trvající úkoly - vytištěné zvlášť – je jich 35
- mnoho se jich vztahuje k předložení do ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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56/16
Plnění usnesení
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města
2.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2016
Předkládá: Yveta Tomková, radní města

p.Tomková: RM předloženy projekty, které schválila komise prevence kriminality
- 4 byly vyloučeny – nesplňovaly předepsané podmínky
- hodnotili jsme také efektivnost projektů
- vloni jsme byli velmi úspěšní
- oproti loňskému roku je méně asistentů prevence kriminality
Ing.Nechybová: žadatelem o projekty je obec
- prioritou jsou projekty s vyšší spoluúčastí, aby byly schváleny
Hlasování o usnesení: 5,0,0

57/16
Žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality
na rok 2016
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2016
2. povinnou finanční spoluúčast města na realizaci dílčích projektů Programu
prevence kriminality 2016
B) ukládá
1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí nad Labem
a) předložit schválenou Žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence
kriminality pro 2016 na Krajský úřad Ústeckého kraje
T: 29. 2. 2016
3. Zpětvzetí žaloby ve věci Městských sadů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: materiál stahuji, předložím na příští RM
4.

Opravy místních komunikací a jejich součástí
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: RM předloženy 2 důležité dokumenty:
1. Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce „Opravy místních komunikací
a jejich součástí“
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2. Odůvodnění – to musí být předloženo do ZM
- jedná se o zakázku významnou dle zákona - nad 50 mil. Kč
- zakázka je rozdělena na 8 částí, hodnotícím kritériem bude pouze cena, neboť
technologické postupy jsou jasně dány
- konstruováno na 8 let, je možné smlouvu vypovědět po uplynutí prvních tří let s 12
měsíční výpovědní lhůtou
- celková délka smluvního vztahu má zaručit dodavateli delší dobu a jistotu, neboť
bude muset investovat do technologií (garance)
Ing.Nechybová: ve smlouvě bude ošetřena možnost výpovědi v příp. špatného plnění
Mgr.Zrníková: citace - po 3 letech bude umožněno smluvní vztah ukončit s 12 ti měsíční
výpovědní lhůtou
Hlasování o usnesení: 5,0,0

58/16
Opravy místních komunikací a jejich součástí
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . oznámení předběžných informací k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních
komunikací a jejich součástí“
2 . odeslání předběžných informací k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních
komunikací a jejich součástí“ v Informačním systému veřejných zakázek
B) souhlasí
1. s odůvodněním veřejné zakázky „Opravy místních komunikací a jejich součástí“
v předloženém znění
C) pověřuje
1 . Mgr. Lucii Kinter Radičovou, vedoucí právního oddělení právního odboru MmÚ
a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním předběžných informací
k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“,
včetně podávání dodatečných informací dle bodu A)
2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ
a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním předběžných informací
k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“,
včetně podávání dodatečných informací dle bodu A), v případě nepřítomnosti
Mgr. Lucie Kinter Radičové
D) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit odůvodněním veřejné zakázky dle bodu B) k projednání na
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
T: 23. 2. 2016
5.

Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem a činnosti odboru
kontroly MmÚ za rok 2015
Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí OK

JUDr. Sokolová: spolu s vyhodnocením kontrolní činnosti je předložena zároveň i činnost OK
na ostatních odděleních odboru
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Hlasování o usnesení: 5,0,0

59/16
Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
a činnosti odboru kontroly MmÚ za rok 2015
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1 . vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem a činnosti odboru
kontroly MmÚ za rok 2015
6.

Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Mgr.Nepivoda: jedná se o RO, které řeší převod uspořených finančních prostředků z r. 2015
na r. 2016
- použití prostředků - většinou na akce, které nemohly být provedeny vloni + nové
věci, které je nutné řešit v r. 2016
p.Tomková: alokovat prostředky pro: ZOO (1,95 mil. Kč) a na demolice (5 mil. Kč) - převést
na stejný účel na r. 2016
- je nutné ZOO alokovat tyto prostředky, tam chybí – na projektové přípravy
Ing.Nechybová: ponechat tuto položku jako investiční rezervu pro ZOO na projektové práce
(akce sloninec)
- úprava návrhu na usnesení ( investiční rezerva ZOO)
Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,0

60/16
Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování, oddělení přípravy
a realizace investic, v celkové výši 1 392,82 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1 392,82 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování, oddělení přípravy a realizace investic, ve výši 1 392,82 tis. Kč
2. rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka ve výši 183,45 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši
183,45 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka ve výši
183,45 tis. Kč v položce „Městský informační systém“
3. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 843,27 tis. Kč
takto:
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních a neinvestičních výdajů ve výši
843,27 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 01 ve výši 843,27 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního
plánu“
4. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 299,00 tis. Kč
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 299,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 01 ve výši 299,00 tis. Kč u akce „Ortofotomapa“
5. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 1 958,00 tis. Kč
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 1 958,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 01 ve výši 1 958,00 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP –
PD-ZOO“
6. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 710,27 tis. Kč
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 710,27 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 01 ve výši 710,27 tis. Kč u akce „Jezero Milada – přístaviště“
7. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 300,00 tis. Kč
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 300,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 01 ve výši 300,00 tis. Kč u akce „Kanalizace Brná III. etapa –
dešťová kanalizace“
8. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 5 000,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 01 ve výši 5 000,00 tis. Kč u akce „Plavecký areál Klíše“
9. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 2 000,00 tis. Kč
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 2 000,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 03 ve výši 2 000,00 tis. Kč u akce „Stavební úpravy Stadionu
mládeže“
10. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 2 000,00 tis.
Kč takto:
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši
2 000,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování, oddělení přípravy a realizace investic, ve výši 2 000,00 tis. Kč
v položce na případné demolice
B) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování ve výši
11 900,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši
11 900,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 03 ve výši 11 900,00 tis. Kč u akce „Městský stadion dokončení bočních tribun A2, A3“
2. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování ve výši
11 419,20 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši
11 419,20 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk.č. 03 ve výši 11 419,20 tis. Kč u akce „Objekt Čelakovského
č. p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny“
3. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování ve výši
13 740,30 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních a neinvestičních výdajů ve výši
13 740,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování sk. č. 03 ve výši 13 740,30 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP“
C) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 23. 2. 2016
7.

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing.Heymerová: předložen návrh na RO: 550 tis. Kč na zajištění odpadové hospodářství
města – od nového roku platí nová smlouva – 350 tis. Kč použít jako rezervu pro
služby odpadového hospodářství
- 200 tis. Kč na uvedený projekt, který chceme aplikovat v letošním roce
- třídění odpadu – chceme naplnit plán odpadového hospodářství – vyrobit velké
nálepky – ty umístíme na nádoby na směsný odpad – bude uvedeno, co tam nepatří
- spolupráce s UJEP – nálepky nám navrhnou
- druhá část projektu – plánujeme velký odpadový den na Mírovém náměstí nebo
před Fórem pro občany, aby viděli, jak se tu s odpady nakládá a že třídit má smysl
Mgr.Zrníková: dotaz, zda může přispět spol. EKO-KOM
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Ing.Heymerová: vloni nám spol. poskytla prostředky na Barevný den, letos přislíbili
spoluúčast - na propagační materiály, ale ne na nálepky
Hlasování o usnesení: 5,0,0

61/16
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 550 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených v r. 2015
nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 550 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí,
oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
ve výši 350 tis. Kč (pro služby odpadového hospodářství)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí,
oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
ve výši 200 tis. Kč (enviromentální výchova a veřejná osvěta)
8.

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing.Heymerová: předložen návrh RO, který by umožnil nákup uvedeného přístroje - na
měření detekce trhlin a jiných skrytých vad ve dřevě
- informace o počtu stromů na území města
- potřebujeme zhodnotit stavy stromů – můžou mít i poruchy kořenového systému,
skryté vady pod kůrou atd. – podpora funkce dendrologa
- nájem přístroje by byl nevýhodný – vyhodnocení 1 ks stromu stojí 10-20 tis. Kč
- je to investice do budoucna, která se městu vyplatí
Ing. Nechybová: na stole je nové znění důvodové zprávy
p.Dufek: město zatím nemá pasportizaci stromů – udělala by se
Ing.Heymerová: dendrolog zhodnotí stav stromů, navrhne jejich příp. obnovu, toto bychom
udělali ve spolupráci s MO
Mgr.Zrníková: veřejnost se velmi zajímá o obnovu zeleně
Ing.Heymerová: v příp. potřeby posudků v některých případech - zde nemůžeme dendrologa
využít – musí být nezávislý, nikoliv dendrolog města
p.Tomková: pochvala OŽP za přípravu materiálu
p.Konečný: dotaz na příp. nájem externího dendrologa
Ing.Heymerová: pasport např. aleje stromů by stál cca 2,5 mil Kč, v parcích – kolem 10 mil.
Kč
- je potřeba provádět pravidelnou kontrolu a obnovu (vývoj stromů)
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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62/16
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 440 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených v r. 2015
nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 440 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí,
sk. č. 04 o částku 440 tis. Kč na akci „Ultrazvukový detektor hniloby a dutin
dřeva“
9.

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje
Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR

Ing.Dostálová: předloženo rozpočtové opatření týkající se zapojení dotace z projektu
PREVENT, projekt byl již ukončen
Ing.Nechybová: je tam zádržné 10 % - ještě lze očekávat tuto poslední částku
Hlasování o usnesení: 5,0,0

63/16
Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 444,41 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 444,41 tis. Kč v položce ostatní
přijaté transfery neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
oddělení projektů a dotací ve výši 444,41 tis. Kč v položce rezerva na
spolufinancování projektů
10. Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území - východ" na jezeře
Milada
Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR
Ing.Dostálová: žádost o souhlas RM se zřízením VB a s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí se spol. ČEZ tak, jak je uvedeno v materiálu
- projekt na jezeře Milada – dobudování plovoucích mol a elektro přípojka
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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64/16
Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území východ" na jezeře Milada
Rada města po projednání
A ) s o u h l a s í v souvislosti s akcí "Rekreační území - východ"
1. se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č.
1070/64, 1070/85 a 1070/87 v k. ú. Tuchomyšl ve prospěch Statutárního města Ústí
nad Labem, IČ 00081531 se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 na dobu neurčitou
spočívajících v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrického vedení
včetně příslušenství s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po
geometrickém zaměření stavby, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného
břemene za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 134.764,-Kč s DPH
2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě, se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 dle bodu A) 1.
B) ukládá
1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí
nad Labem
T: 23. 2. 2016
11. Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu reprodukce majetku 113 310
Ministerstva práce a sociálních věcí
Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR
Ing.Dostálová: žádost o souhlas RM na celkem 5 projektů na MPSV ČR – všechny se týkají
domovů pro seniory, bude též předloženo do ZM
- termín je 15.3.2016
Hlasování o usnesení: 5,0,0

65/16
Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu reprodukce
majetku 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o Programu reprodukce majetku „Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb“ 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí
B) souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova
3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny“ do Programu dle bodu A) tohoto
usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 2 272, 36 tis. Kč vč. DPH
a předpokládaným spolufinancováním ve výši 568, 09 tis. Kč vč. DPH
9
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2. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu
3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A)
tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 269, 9 tis. Kč
vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 317,5 tis. Kč vč. DPH
3. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická
2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A)
tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 201, 5 tis. Kč
vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 800, 4 tis. Kč vč. DPH
4. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí
798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle bodu
A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1000 tis. Kč
vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 250 tis. Kč vč. DPH
5. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní
2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“
do Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve
výši 550, 0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši
137,5 tis. Kč vč. DPH
6. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Pořízení polohovacích lůžek pro potřeby
domovů pro seniory zřizované Statutárním městem Ústí nad Labem“ do Programu
dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši
4 230,0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši
1 057,5 tis. Kč vč. DPH
C) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 23. 2. 2016
12. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
K tomuto materiálu nebyla diskuse.
Hlasování o usnesení: 5,0,0

66/16
Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava
Rada města po projednání
A) nesouhlasí
1. s úplatným nabytím pozemků p. č. 241 o výměře 418 m2 a p. č. 120/4 o výměře 95
m2 včetně budovy čp. 210, vše v k. ú. Lindava, obec Cvikov, okres Česká Lípa za
celkovou částku 76.950,- Kč
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 23. 2. 2016
10
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13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
K tomuto materiálu nebyla diskuse.
Hlasování o usnesení: 5,0,0

67/16
Záměr prodeje části pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 133/1 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry
2284 m2 v k. ú. Brná nad Labem
14. RO ODM – oddělení evidence majetku
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: předloženo RO - v části správy majetku - zapojení finančních prostředků
uspořených v loňském roce dle předloženého návrhu
- dominantní položku činí ušetřené prostředky na květinovou výzdobu u kruhových
objezdů – tu provedeme v letošním roce
Hlasování o usnesení: 5,0,0

68/16
RO ODM – oddělení evidence majetku
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. RO odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku v celkové výši
2.864,14 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
2.864,14 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku ve výši 1.992,04 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
ve výši 872,10 tis. Kč v položce veřejné osvětlení
15. Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa a údržba komunikací
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: předloženo RO – správa a údržba komunikací – 2 mil. Kč na realizaci, opravy a
obnovu vodorovného dopravního značení
- uspořené prostředky z roku 2015 použijeme na totéž v letošním roce 2016
11

Zápis ze 3.RM

1 mil. Kč na opravu svodidel v Bělehradské ulici – statický výpočet již máme –
realizace také v letošním roce
- další položky jsou v oblasti rozvoje cyklistiky
Hlasování o usnesení: 5,0,0
-

69/16
Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa
a údržba komunikací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 781,49 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
4 781,49 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 4 781,49 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 753,66 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
4 753,66 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 4 753,66 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 544 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
544 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 544 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 725,40 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši
1 725,40 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
1 275,40 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. č. 01
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
450 tis. Kč na akci Informační radary ul. Pražská, sk. č. 04
16. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou
linkovou osobní dopravou – dodatek č. 4
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: technický dodatek mezi městem a krajem – úprava přílohy č. 2 – úprava počtu
dnů vzhledem k přestupnému roku 2016
- kraj uhradí DPmÚL prostřednictvím statutárního města
Hlasování o usnesení: 5,0,0
12
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70/16
Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy
veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 4
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské
dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou

17. Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL Hrbovická, Majakovského –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: SVS požádala město o snížení poplatku za zřízení VB u uvedené stavby
- město má ceník na úhradu VB platný od r. 2003
- AZ Conzult pro SVS vypracoval ZP – žádá o uvedenou úpravu
- finanční rozdíl činí zhruba 150 tis. Kč
- jednal jsem se zástupce spol. SVS – provedou jednání ve své investiční komisi –
informace o dalším postupu
- SVS příp. odstoupí od uvažované investice nebo bude požadovat úhradu za
přeložení po investorech stavby, tj. ÚK a MmÚ
Hlasování o usnesení: 5,0,0

71/16
Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL Hrbovická,
Majakovského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 318, v k. ú. Předlice
a k pozemkům p. č. 4184, 4192, v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu
zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizace a vodovodu, na dobu neurčitou ve
prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, za jednorázovou
úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku náhrad za zřízení věcného
břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré
náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., dle podmínek uvedených
v bodě A)1.
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18. Zřízení věcného břemene – služebnosti „Ústí n. L., Nedbalova, Kosmonautů,
Kosmova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: stejný případ u jiné stavby, finanční rozdíl činí 20 tis. Kč
Hlasování o usnesení: 5,0,0

72/16
Zřízení věcného břemene – služebnosti „Ústí n. L., Nedbalova,
Kosmonautů, Kosmova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1342, 1337, 1313/1,
1330/1, 1332, 1334, 974, v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení,
provozování, údržby a oprav kanalizace a vodovodu, na dobu neurčitou ve
prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, za jednorázovou
úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku náhrad za zřízení věcného
břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré
náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
2 . uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., dle podmínek uvedených
v bodě A)1.
19. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě Větruše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: předložen materiál s návrhem na usn. k neschválení – město má uzavřenou
řádnou smlouvu se zahrádkářským svazem za solidní cenu
Hlasování o usnesení: 5,0,0

73/16
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě Větruše
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1 . záměr prodeje pozemků pod stavbami v zahrádkářské osadě Větruše v k. ú. Ústí
nad Labem užívaných na základě nájemní smlouvy ze dne 16. 8. 2006
20. Záměr prodeje/pronájmu 2 částí pozemku p. č. 359/1 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: předloženo opětovně v RM, jedná se o pozemek U Vlečky v Předlicích
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byl projednáván návrh Kovošrotu na odprodej, nyní si požádali o odprodej
Cidlinovi, kteří tam provozují autoservis a o trvalý pronájem má zájem spol.
Bohemia Cargo s.r.o.
- projednáno v MK – informace o výsledku jednání MK: usnesení MK je součástí
písemného materiálu
- Bohemia Cargo nechtělo celé nádvoří, jen to co přiléhá k hale (část pozemku)
Hlasování o usnesení: 5,0,0
-

74/16
Záměr prodeje/pronájmu 2 částí pozemku p. č. 359/1 v k. ú.
Předlice
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 800 m2 v k. ú.
Předlice za účelem umístění podzemních bezodtokových nádrží
B) schvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Předlice za
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 20,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: manipulační plocha
d) nájemce se zavazuje umožnit přístup a příjezd k nemovitostem na pozemcích
p. č. 366 a 367 v k. ú. Předlice, ke kterým je přes předmět pronájmu přístupová
cesta
e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
21. Pronájem nebytových prostor – Hrnčířská 65/2
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: opětovné projednání v RM – město obdrželo nabídku podnikatele p. Van Huong
Nguyen – návrh ceny oproti zveřejněnému záměru 3 500 Kč - zájemce nabízí cenu
3 600 Kč – chce zde provozovat prodej balených potravin, ovoce, zeleniny,
tabákových výrobků
- jedná se o nebytový prostor v budově Archivu města, nájemce tak musí dodržet
pravidla na umístění provozovny dané Archivem města
- už rok se snažíme ten objekt pronajmout
Hlasování o usnesení: 5,0,0

75/16
Pronájem nebytových prostor – Hrnčířská 65/2
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . pronájem nebytových prostor o výměře 86 m2 (prodejna, sklad, WC) v objektu
15
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Hrnčířská č. p. 65 na stavební parcele č. 2686 v k. ú. Ústí nad Labem fyzické osobě
podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku panu Van
Huong Nguyen, IČ 63509075, se sídlem třída Dukelských hrdinů 758, 362 51
Jáchymov za těchto podmínek:
a) prosté nájemné ve výši 3.600,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. celkem 309.600,- Kč/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
c) účel nájmu: provozování prodejny s balenými potravinami, tabákem, ovocem,
zeleninou
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
e) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu
a zásobování, není určen pro zákazníky obchodu
f) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku
g) nájemce nebude rušivě zasahovat do designu výkladů a do pole pro název své
provozovny umístí nápis provedením, typem písma a jeho barvou shodný se
stávajícími nápisy
h) nájemce nesmí na fasádu domu umisťovat markýzy a reklamní poutače
i) kauce ve výši 50.000,- Kč bude vrácena až po skončení nájemního vztahu nebo
použita na případný dluh nájemce vůči městu

22. Pronájem pozemků v k. ú. Habrovice – Český rybářský svaz
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: navrhujeme pronájem pozemku u Habrovického rybníka – chtěl by užívat
Český rybářský svaz (obslužné práce u rybníka)
Hlasování o usnesení: 5,0,0

76/16
Pronájem pozemků v k. ú. Habrovice – Český rybářský svaz
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pronájem
1.1. pozemku p. č. 244/2 o výměře 59 m2
1.2. pozemku p. č. 244/36 o výměře 19 m2
1.3. pozemku p. č. 244/37 o výměře 611 m2
v k. ú. Habrovice organizaci Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad
Labem, Masarykova 242/155, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00482846 za těchto
podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: manipulační plocha - obslužný areál rybářů
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23. Pronájem pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: ČEZ požádal o odprodej uvedených pozemků, které se nachází v ul. Panská
- připomenutí historie, kdy prodej v RM nebyl schválen – bylo uloženo činit kroky
k pronájmu
- navržené nájemné vychází ze ZP
- jedná se o významný pozemek prakticky v centru města
- zachovat vliv města (předkupní právo na případný odkup těch nemovitostí)
Hlasování o usnesení: 5,0,0

77/16
Pronájem pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 162/1 o výměře 537 m2 v k. ú. Ústí nad Labem pro
společnost ČEZ Teplárenská, a. s., IČ 27309941 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 102,- Kč/m2/rok bez DPH, tj. celkem 54.774,- Kč/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: pozemek pod cizí stavbou bez čp/če zapsané na LV 14816
2. uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ Teplárenská, a. s., IČ 27309941 za
podmínek dle bodu A)1. po uplynutí zákonné lhůty zvěřejnění záměru pronájmu
24. Převod pozemků – Městský obvod ÚL - Severní Terasa
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: 3 následující materiály vycházejí z úkolů RM – pozemky pro MO, které potřebují
ke své činnosti – zohledněny nesouhlasy příslušných odborů MmÚ
Hlasování o usnesení: 5,0,0

78/16
Převod pozemků – Městský obvod ÚL - Severní Terasa
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. převod pozemku p. č. 4595 o výměře 670 m2 v k. ú. Ústí nad Labem ze svěřeného
majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa do vybraného
majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku
MmÚ
B) schvaluje
1. převod pozemků
a) p. č. 4984 o výměře 1712 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
b) p. č. 5177/37 o výměře 1043 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
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c) p. č. 5177/21 o výměře 730 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
d) p. č. 5177/23 o výměře 311 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
e) p. č. 5173/32 o výměře 645 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
f) p. č. 176/215 o výměře 435 m2 v k. ú. Dobětice
g) p. č. 1309/1 část o výměře cca 970 m2 v k. ú. Bukov
ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa do
vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy
a majetku MmÚ
2. převod pozemků
a) p. č. 175/227 o výměře 1998 m2 v k. ú. Dobětice
b) p. č. 175/228 o výměře 2006 m2 v k. ú. Dobětice
c) p. č. 4400/114 o výměře 165 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
d) p. č. 4949/217 o výměře 1396 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
e) p. č. 5177/1 část o výměře cca 10818 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
f) p. č. 1175/1 část o výměře cca 6092 m2 v k. ú. Krásné Březno
g) p. č. 4949/305 část o výměře cca 500 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
h) p. č. 4949/573 část o výměře cca 368 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
i) p. č. 4949/572 o výměře 1563 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem ze správy odboru dopravy
a majetku MmÚ do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem –
Severní Terasa
25. Převod pozemků – Městský obvod ÚL – město
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Hlasování o usnesení: 5,0,0

79/16
Převod pozemků – Městský obvod ÚL – město
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. převod pozemků
a) p. č. 609/7 o výměře 690 m2 v k. ú. Vaňov
b) p. č. 609/8 o výměře 261 m2 v k. ú. Vaňov
c) p. č. 1900/9 o výměře 13 m2 v k. ú. Klíše
d) p. č. 1900/10 o výměře 56 m2 v k. ú. Klíše
e) p. č. 1900/11 o výměře 50 m2 v k. ú. Ústí nad Klíše
ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město do vybraného
majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku
MmÚ
2. převod pozemků
a) p. č. 3753/1 o výměře 6833 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
b) p. č. 2578/1 o výměře 686 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
c) p. č. 2581/6 o výměře 329 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
d) p. č. 2493/38 o výměře 1358 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
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z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem ze správy odboru dopravy
a majetku MmÚ do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město
26. Převod pozemků – Městský obvod ÚL – Střekov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Hlasování o usnesení: 5,0,0

80/16
Převod pozemků – Městský obvod ÚL – Střekov
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. převod pozemků
a) p. č. 3250 o výměře 12086 m2 v k. ú. Střekov
b) p. č. 4086 o výměře 236 m2 v k. ú. Střekov
c) p. č. 2962/55 o výměře 40 m2 v k. ú. Střekov
d) p. č. 2962/56 o výměře 451 m2 v k. ú. Střekov
e) p. č. 1148/1 o výměře 295 m2 v k. ú. Střekov
f) p. č. 590/4 o výměře 173 m2 v k. ú. Svádov
g) p. č. 2205/1 o výměře 1943 m2 v k. ú. Střekov
z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem ze správy odboru dopravy
a majetku MmÚ do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem –
Střekov
27. Zřízení věcných břemen – služebností „Chabařovice – Jezero Milada, centrální
kanalizace“
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: připravovaná investice města – ODM zúřadoval majetko-právní vztahy k této
stavbě – předložen návrh na zřízení VB
- pol. č. 4 - neznáme náklady tj. neumíme určit jejich výši za VB
- Římskokatolická farnost si může nechat zpracovat ZP
- SVS nechce převzít vybudovanou stavbu, měla ji provozovat, ale není pro ně
účelná, proto zatím zůstane ve správě města
- o zřízení VB bude rozhodovat ZM
Mgr.Zrníková: PM u územního rozhodnutí - už v roce 2013
Ing.Dařílek: až nyní jsme obdrželi podklady (ceny) od OSR – bez těchto údajů by nebylo
možné projednat
Ing.Nechybová: je nutné toto mít ošetřené - žádost do programu 15 mld. na revitalizaci
- termín pro předložení žádosti je červen 2016 – musí se vyřešit, aby se stihl termín
Ing.Dařílek: smlouvy máte v samostatné složce – zálohové platby, nemáme tyto prostředky ve
své kapitole – jsou pravděpodobně u OSR
Ing.Nechybová: dnes pořádáme seminář ohledně projektů do programu 15 ekomiliard pro čl.
ZM
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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81/16
Zřízení věcných břemen - služebností „Chabařovice – Jezero
Milada, centrální kanalizace“
Rada města po projednání
A ) s o u h l a s í v souvislosti s akcí "Chabařovice - Jezero Milada, centrální
kanalizace"
1. se zřízením věcných břemen k pozemkům zatížených služebností inženýrské sítě
kanalizačního vedení ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531
na dobu neurčitou spočívajících v právu zřízení, provozování, údržby a oprav
kanalizačního vedení včetně příslušenství s tím, že smlouvy o zřízení věcných
břemen budou uzavřeny po geometrickém zaměření stavby, čímž budou přesně
vyznačeny rozsahy věcných břemen, s těmito subjekty
a) Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 – služebnost
k pozemkům p. č. 1740/4, 1720/18, 1730/3, 1730/9, 1737/1 v k. ú. Chabařovice
a pozemku p. č. 1018/1 v k. ú. Předlice za jednorázovou úhradu ve výši cca
100 Kč/bm
b) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111 – služebnost k pozemkům p. č. 1730/4, 1732 v k. ú. Chabařovice
za jednorázovou úhradu ve výši cca 107 000 Kč bez DPH
c) Česká Republika - Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 – služebnost
k pozemkům p. č. 1722/1, 1720/2, 1736/4 v k. ú. Chabařovice, pozemku p. č.
1014/151 v k. ú. Předlice, pozemkům p. č. 1070/134, 1070/137, 1070/1, 1817,
1823, 1840, 1915, 1918/3, 1931, 1926/1 v k. ú. Tuchomyšl a pozemku p. č.
1488/1 v k. ú. Trmice, bude zřízena bezúplatně s tím, že po dobu výstavby bude
náhrada za zábory pozemků ve výši 55,- Kč/m2/rok
d) Česká Republika - Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 za účasti
Římskokatolické farnosti – děkanství Most – in urbe, IČ 63124963 a Biskupství
litoměřického IČ 00445126 – služebnost k pozemkům p. č. 1014/45, 1014/90,
1014/141, 1014/153, 1014/155 v k. ú. Předlice, bude zřízena úplatně s tím, že
výše náhrady bude stanovena po vydání majetku církvi
e) Česká Republika - Správa železniční dopravní cesty, st. o., IČ 70994234 –
služebnost k pozemkům p. č. 1493/24 a 1524/1 v k. ú. Trmice za jednorázovou
úhradu ve výši cca 50 000 Kč bez DPH
f) Ústecký kraj, IČ 70892156, zastoupený příspěvkovou organizací Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, IČ 00080837 – služebnost k pozemku
p. č. 924/1 v k. ú. Předlice za jednorázovou úhradu dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje ve výši cca 100 Kč/m2 bez DPH
g) Město Chabařovice, IČ 00556912 – služebnost k pozemkům p. č. 1721/3 a 1734
v k. ú. Chabařovice za jednorázovou úhradu ve výši 12 600 Kč bez DPH
h) Město Trmice, IČ 00674010 – služebnost k pozemkům p. č. 1500/1, 599/1,
1496, 1497, 1495/2 v k. ú. Trmice, bude zřízena bezúplatně
i) ČEZ, a.s., IČ 45274649 – služebnost k pozemku p. č. 1529/1 v k. ú. Trmice za
jednorázovou úhradu ve výši cca 1 350 Kč bez DPH
j) Advanced World Transport, a.s., 47675977 – služebnost k pozemku
p. č. 1493/15 v k. ú. Trmice za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/m2
bez DPH
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2. s uzavřením smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - služebností
inženýrské sítě kanalizačního vedení dle bodu A)1.
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 23. 2. 2016
28. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: předloženo na základě žádosti p.Ryšavého – převzetí pozemků a staveb v k.ú.
Skorotice – vybudované komunikace a příslušenství
- náklady na údržbu a čištění komunikací – 20 tis. Kč za 4x úklid v roce
- zimní údržba – 10 tis. Kč, náhrada za příp. odcizené kanálové vpusti
- město takto přebírá od investorů standardně, pokud je vše postaveno v souladu
s požadavky města
- tyto komunikace a příslušenství jsou postaveny dle platných norem a v souladu
s požadavky města
Hlasování o usnesení: 5,0,0

82/16
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně
příslušenství
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 899/237 o výměře 715 m2, ost. plocha - ost. komunikace
b) p. č. 899/510 o výměře 1 640 m2, ost. plocha - ost. komunikace
c) p. č. 899/511 o výměře 1 302 m2, ost. plocha - ost. komunikace
d) p. č. 899/536 o výměře 8 414 m2, ost. plocha - ost. komunikace
v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem včetně příslušenství (tělesa komunikací, veřejné
osvětlení) od pana Petra Ryšavého, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do
vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 23. 2. 2016
29. Bezúplatné nabytí pozemku p. č 389/7 v k. ú. Bukov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: zcelujeme majetek města
- tento materiál bude předložen i do ZM
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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83/16
Bezúplatné nabytí pozemku p. č 389/7 v k. ú. Bukov
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 389/7 o výměře 222 m2 v k. ú. Bukov od
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, IČ 70994234, do vlastnictví
Statutárního města Ústí nad Labem
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 23. 2. 2016
30. Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu mládeže
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: předloženo na základě žádosti DDM – bude předloženo do ZM
- převzetí rozestavěné budovy na Stadionu mládeže
- legalizace staveb - prostředky jsou na IOÚP, budova je nabízena bezúplatně
Hlasování o usnesení: 5,0,0

84/16
Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu
mládeže
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným převodem rozestavěné budovy se šatnami, sklady a sociálním
zařízením v areálu Stadionu mládeže, Skorotická 643/1, Ústí nad Labem, na p. p. č.
221/1 v k. ú. Bukov od Jiřího Celnera, IČ: 11423471 do vlastnictví Statutárního
města Ústí nad Labem
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
31. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing.Dařílek: žádost k RM – KV požaduje projednání u uvedených nájemních smluv
- navrhují a doporučují jednat s nájemci o ukončení platnosti smluv nebo o úpravě
výše nájmů
- ODM nemá kompetenci k těmto jednáním – pověření nám. Dufka k zahájení
jednání
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Hlasování o usnesení: 5,0,0

85/16
Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města
Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem
z kontroly uzavřených nájemních vztahů týkajících se majetku statutárního města
Ústí nad Labem
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) zahájit jednání se zástupci společnosti Růžový palouček s.r.o. dle doporučení
Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem
b) zahájit jednání se zástupci společnosti Komerční banka a.s. dle doporučení
Kontrolního výboru Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem
c) zahájit jednání se zástupci společnosti TANKTOWN s.r.o. dle doporučení
Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem
d) zahájit jednání se zástupci spolku Beach Arena Ústí, z.s. dle doporučení
Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem
32. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
K tomuto materiálu nebyla diskuse.
Hlasování o usnesení: 5,0,0

86/16
Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OKSS k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale
v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 617,04 tis. Kč do rozpočtu
roku 2016 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
617,04 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 411,14 tis. Kč
v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 205,90 tis. Kč
v položce podpora nestátních sociálních služeb
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33. Revokace usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 a usnesení RM č. 21/16
ze dne 13. 1. 2016
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing.Kohl: na stole nové znění důvodové zprávy – na základě vyjádření PO (nedoporučuje
z uvedených důvodů podepsat marketingovou smlouvu) navrhujeme revokaci
usnesení RM
- 13.1. 2016 se řešilo, že smlouva není úplná, měla se předložit RM dnes – máme
vyjádření PO – citace – lze použít, ale dopředu (ne zpětně) – pracujeme na tom
dále
Hlasování o usnesení: 5,0,0

87/16
Revokace usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 a usnesení
RM č. 21/16 ze dne 13. 1. 2016
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 v bodě A) odst. 1,
a to v celém rozsahu
2. usnesení Rady města č. 21/16 v bodě A) a to v celém rozsahu
34. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb - ušetřené finanční
prostředky z roku 2015
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing.Kohl: RO, kterým 900 tis. Kč převádíme na r. 2016
Hlasování o usnesení: 5,0,0

88/16
Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ušetřené finanční prostředky z roku 2015
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 2 081 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
2 081 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 860 tis. Kč
v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 900,00 tis. Kč
v položce oblast sportu
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d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 321 tis. Kč
v položce podpora nestátních sociálních služeb
35. Poskytnutí dotací v roce 2016 – oblast sportu
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing.Kohl: přišla žádost od Run Czech na změnu způsobu financování po odevzdání materiálů
do RM
- přesáhli by veřejnou podporou – navrhuji úpravu v bodě B) u řádku e)
Ing. Nechybová: bod 1 – SKP Sever – není vyplněna žádost na standardním formuláři
- vyzvat SKP Sever, aby tak učinili – navrhuji dnes se k jejich žádosti nevyjadřovat
- toto by měla sledovat i příslušná komise vč. pracovníka, který administruje žádosti
- bod B) 3. – Aeroklub – žádost je také na jiném formuláři
- navrhuji také se k této žádosti nevyjadřovat a upozornit žadatele, aby použil
správný formulář
- u žádostí na hrazení 100 % nákladů – měla by být určitá spoluúčast
- TJ Střekov – proč nebyla podpořena komisí (vybavení pro mládežnická družstva)?
- žádám o pozornost příslušných pracovníků, aby žádosti byly podávány na
správných formulářích a tím nedocházelo k nejasnostem
Ing.Kohl: TJ Střekov žádal v kategorii mládeže do 18 let (oblast, kde jsou šeky) – nesplňuje
tím podmínku pro mimořádnou dotaci, navrhneme subjektu, aby požádal ÚK (příloha
č. 6)
- úprava návrhu na usnesení dle diskuse
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

89/16
Poskytnutí dotací v roce 2016 – oblast sportu
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu
a sociálních služeb v oblasti sportu – „Akce mimořádného významu
pro Statutární město Ústí nad Labem“ a následným uzavřením smluv s těmito
subjekty:
a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681, na akci „All Stars Game 2016“ ve výši 90.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584, na akci „GRAND PRIX
ÚSTÍ NAD LABEM V ATLETICE 2016“ ve výši 150.000,- Kč
c) Mgr. Jan Vácha, RČ: 810828/3447, na akci „Cyklozávod jezero Milada 2016“
ve výši 120.000,- Kč
d) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351, na akci
„XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 – GRAND PRIX KARATE ÚSTÍ
N. L.“ ve výši 50.000,- Kč
e) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závod dračích lodí –
Den Labe“ ve výši 80.000,- Kč
f) Ústecká freeridová organizace, o. s., IČ: 226 70 238, na akci
„UL – LET 2016“ ve výši 200.000,- Kč
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2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních
služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci“ a následné uzavření
smlouvy s tímto subjektem:
a) Oldřich Koza, RČ: xxxxxxxxxxxx, bytem Malečov 16, 403 27 Ústí nad Labem,
na akce „Helsinki International Masters Indoor Beach Volley Tournament,
Master Beach Volley Cap d′Agde, Slavanské země Cup“ ve výši 50.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci“ tomuto subjektu:
a) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033, na pokrytí nákladů souvisejících s materiálně
technickým vybavením mládežnických družstev, nákladů spojených s údržbou
a opravami hrací plochy a sportovního areálu a nákladů na pronájem
tréninkových a sportovních ploch ve výši 50.000,- Kč
C) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení
D) u k l á d á
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) poslat vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení
2. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 23. 2. 2016
36. Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti
na léta 2016 – 2019
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

tělovýchovy

a

sportu

p.Tomková: str. 21 – bod 3 – multifunkční sportovní hala - velmi nákladná položka – zvážit
vypuštění
- není to akutní problém ve městě vzhledem k nákladnosti
p.Konečný: ve městě chybí hala ke konání velkých akcí, problém s pořádáním akcí nejen
městského, ale i regionálního charakteru
- doporučuji nechat udělat studii na multifunkční halu
Ing.Kohl: zde se navrhuje vypracování jen studie – pro případ, kdyby se objevil dotační titul,
město nemůže financovat jen ze svého rozpočtu takovouto stavbu
Ing.Nechybová: jaká je finanční nákladnost na vypracování této studie?
- zde je výhled až do r. 2019 – výhled, nikoliv závazek, město by mělo být
připraveno na možnost získat dotační titul – žádost k OKSS zjistit cenu studie
p.Dufek: máme multifunkční halu vedle stadionu, ale ta je již ve špatném stavu
Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržela se p.Tomková)

90/16
Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu
na léta 2016 – 2019
Rada města po projednání
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A) souhlasí
1. se zněním předložené „Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy
a sportu na léta 2016 – 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) u k l á d á
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 23. 2. 2016
37. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - úspora finančních
prostředků z roku 2015
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhDr., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: úspora fin. prostředků z r. 2015 – akce dle stanovených priorit plánovaných
akcí
Hlasování o usnesení: 5,0,0

91/16
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství úspora finančních prostředků z roku 2015
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 5 000 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
5 000 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 5 000 tis. Kč v položce oprava a údržba
38. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru –
rezervační vstupenkový systém (na stůl)
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: předloženo RO na uhrazení rezervačního systému (398 tis. Kč s daní na
zakoupení vč. licence - up-grade)
- roční poplatek je 159 tis. Kč - za poskytnutí technické podpory
- rezervační systém pro p.o. města – ZOO, Muzeum, Činoherní studio, divadlo
= povýšení na městský rezervační systém
- povinnost dodavatele okamžitě zprovoznit systém, MT to nemůže dělat
Ing.Nechybová: prověřit, zda je nutné nebo není VŘ
PhDr. Müllerová: navyšujeme licenci – VŘ se vyhlašovat nemusí, poptávkové řízení
- byly by osloveny 2 firmy (v případě pořízení úplně nového systému, ten by stál
zhruba 600 tis. Kč)
- Up-grade stávajícího systému bude stát 398 tis. Kč
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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92/16
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství
a finančního odboru – rezervační vstupenkový systém
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OMOŠ a FO výši 558,20 tis. Kč
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva
o částku 558,20 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 558,20 tis. Kč v položce provozní výdaje
39. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: p. ředitelka Dlouhá oznámila odchod do důchodu – vyhlášení VŘ , obsazení
místa novou p. ředitelkou od 1.7.2016
Hlasování o usnesení: 5,0,0

93/16
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Heleny Dlouhé na funkci ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad
Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace k 30. 6. 2016, v souvislosti
s jejím odchodem do starobního důchodu
B) děkuje
1. Heleně Dlouhé, ředitelce Mateřské školy Sluníčko
a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství
C) vyhlašuje
1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace
D) schvaluje
1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
E) jmenuje
1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem,
J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
28

Zápis ze 3.RM

Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství
Bc. Jarmila Svobodová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce
Eva Černá, pedagog MŠ Sluníčko
F) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ
a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2016 jmenován
nový ředitel Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1,
příspěvkové organizace
40. Stanovení platů a odměn ředitelů příspěvkových organizací dle § 224 ZP
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: na stůl rozdán upravený návrh na usnesení – vysvětlení situace v ZŠ Brná
(odešel výchovný poradce) – úprava platu ředitelky
Hlasování o upraveném znění usnesení: 5,0,0

94/16
Stanovení platů a odměn ředitelů příspěvkových organizací dle
§ 224 ZP
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení RM č. 8/16 ze dne 13. 1. 2016 v bodech A) 1. i) a A) 1. nn)
B) stanovuje
1 . Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 41/2016)
2. Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská
1016/6, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 42/2016)
3. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 43/2016)
4. Mgr. Libuši Renové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem,
Jitřní 277, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 44/2016)
C) schvaluje
1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku
a) Mgr. Jaroslavě Svobodové, statutární zástupkyni ředitelky Mateřské školy
Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvkové organizace,
(rozhodnutí č. O/1/2016)
45. Souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
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PhDr. Müllerová: nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku 300 tis. Kč pro MŠ
Zvoneček – 30 dnů na poskytnutí souhlasu zřizovatele (prostředky budou použity na
rekonstrukci brouzdaliště + trampolína s přistávací plochou)
Hlasování o usnesení: 4,0,0 (p.Tomková nepřítomná)

95/16
Souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové
organizace
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 300 000 Kč na zajištění a realizaci projektu
„Otužováním a sportem ke zdraví“ od Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140
53 Praha 4, IČ 26721511, do vlastnictví Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad
Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace, IČ 44555261
2. s využitím parcely č. 1515 o výměře 5474 m2 v k. ú. Bukov, obec Ústí nad Labem
pro realizaci projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení a se zhodnocením
tohoto majetku, neboť majetek získaný činností příspěvkové organizace nabývá
organizace do vlastnictví zřizovatele
B) u k l á d á
1. Mgr. Aleně Kroupové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní
623/17, příspěvkové organizace
a) zabezpečit realizaci projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení v souladu
s podmínkami grantového řízení a všemi právními předpisy
41. Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí RM, kteří nejsou
členy ZM, za II. pololetí roku 2015
Předkládá: Mgr. Romana Habrová
Mgr.Habrová: standardní - opakující se materiál – bude předložen do ZM ke schválení
p.Tomková: odměňování bývalého předsedy komise PK (na komisi vůbec nebyl)
Mgr.Habrová: výpočet odměny dle pravidel schválených ZM – ta nemůžou pojmout dopředu
všechny situace
- změna předsedů komisí – 2 měsíce prázdnin jsou zahrnuty do I. pololetí
(v uvedeném případě)
- odměna je přiznána jako měsíční (p.Železný byl předseda) – odměna se nekrátí u
předsedy dle docházky
- platná pravidla byla schválena v únoru v r. 2015 – čl. ZM neměli žádné
připomínky
Mgr.Zrníková: pravidla jsou od r. 2003 v nezměněné podobě – aktualizovat je
p.Tomková: navrhnout úpravu pravidel
Ing.Nechybová: provedeme revizi pravidel
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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96/16
Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí
RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2015
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s vyplacením peněžních plnění za druhé pololetí roku 2015 dle § 84, odst. 2
písm. u) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy
ZM dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. s vyplacením peněžních darů za druhé pololetí roku 2015 dle § 85, písm. b) zákona
o obcích č.128/2000 Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
B) bere na vědomí
1. informaci o novele Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev účinné k 1. 1. 2016
C) ukládá
1 . Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) předložit zastupitelstvu města:
- návrh na vyplacení odměn dle bodu A) tohoto usnesení
- informaci dle bodu B) tohoto usnesení

T: 23. 2. 2016
42. Dohoda o centralizovaném zadávání
Předkládá: Mgr. Romana Habrová
Mgr.Habrová: uzavření dohody o tzv. centralizovaném zadávání – nabídka SMO uzavřít
s MV ČR tuto dohodu – došlo by ke zjednodušení administrativního procesu u nákupu
licencí Microsoft
- MV ČR má uzavřenou smlouvy s Microsoft – MV ČR by bylo centrálním
zadavatelem pro veřejnou správu, nabízí městům a obcím připojit se – je 5
vysoutěžených dodavatelů (garance 19 % úspory)
- rádi bychom se k tomu připojili, abychom ušetřili finanční prostředky
- nákup o 25 licencí více než letos – nárůst tabulkových míst vzhledem
k organizační změně na MmÚ
Hlasování o usnesení: 5,0,0

97/16
Dohoda o centralizovaném zadávání
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dohody o centralizovaném zadávání s MVČR na provádění zadávacího
řízení na výběr dodavatele produktů společnosti Microsoft
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43. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Ing.Nechybová: poskytnutí daru 10 tis Kč na uvedenou soutěž
Hlasování o usnesení: 5,0,0

98/16
Poskytnutí peněžitého daru
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 10 tis. Kč Taneční skupině Freedom o. s., se sídlem Rabasova 3197/4,
400 11 Ústí nad Labem IČ: 226 70 904, zastoupené paní ředitelkou Silvií
Netíkovou, na podporu taneční pohárové soutěže „DANCEMANIA CUP“
44. „Statut Městských novin Ústí nad Labem“
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Dr.Stuchlíková: dle vyjádření PO poslední bod přeformulovat s ohledem na znění zákona
(tiskový zákon ve znění pozdějších předpisů)
Hlasování o usnesení: 5,0,0

99/16
Statut Městských novin Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. Statut Městských novin Ústí nad Labem v předloženém znění
46. Zastoupení města v SESO
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing.Nechybová: účast na zasedání SESO – potřeba delegovat zástupce města
Hlasování o usnesení: 5,0,0

100/16
Zastoupení města v SESO
Rada města po projednání
A) deleguje
1. primátora/primátorku města
a) k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem na jednání Severočeského
sdružení obcí
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Zápis ze 3.RM

Různé

Jednání RM bylo ukončeno v 10:50 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Dufek………………………………………………..

Lukáš Konečný…………………………………………….

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
SMO – Svaz měst a obcí
VZ – veřejné zakázky
RO – rozpočtové opatření
ODM – odbor dopravy a majetku
ZP – znalecký posudek
OSR – odbor strategického rozvoje
KV – kontrolní výbor

OK – odbor kontroly
PO – právní odbor
MO – městské obvody
MT - Metropolnet
VB – věcné břemeno
MK – majetková komise
PM – právní moc
OIÚP – odbor investic a úz.plánu
ÚK – Ústecký kraj
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