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Zápis 

3. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 14. 2. 2018 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Květoslava Čelišová 

   MUDr. Jiří Madar 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Doplnění programu: 

 

45. Rozhodnutí jediného společníka 

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

 

46. Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

47. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 45, 46 a 47 

- doplnění k bodu č. 21 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 12, 14, 16, 18, 19, 20, 32 a 38 

 

Přizváni: 

- k bodu č. 1: místostarosta Karel Karika, ÚMO město (cca v 9,10h) 

- k bodu č. 2 (cca v 9,10 h) 

 místostarosta Karel Karika, ÚMO - město 

 starostka Yveta Tomková, ÚMO Neštěmice 

 starostka Ing. Eva Outlá, ÚMO Střekov 

 starostka Mgr. Renata Zrníková, ÚMO Severní Terasa 

 

- k bodu č. 3: starostka Yveta Tomková, ÚMO Neštěmice (cca v 9,10) 

- k bodu č. 14 (cca v 9,45 h) 

 místostarosta Karel Karika, ÚMO – město 

 starostka Yveta Tomková, ÚMO Neštěmice 
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 starostka Ing. Eva Outlá, ÚMO Střekov 

 starostka Mgr. Renata Zrníková, ÚMO Severní Terasa 

 

 

 

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova 

 

Ing. Nechybová: jedná se o rozpočtové opatření pro MO město   

 

p. Karika: rozdělili jsme to na projektovou část a na investici  

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

91/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 963 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

963 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO město ve výši 963 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon 

státní správy a samosprávy (úhrada výdajů v oblasti mzdových prostředků) 

 

2. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO na kulturní akce v r. 2018 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: není přítomna starostka z MO Střekov – neomluvena  

- jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO  

 

MUDr. Madar: které akce budete dělat? 

 

p. Karika: máme vytvořenou rezervu na kulturní akce  

- za 300 tis. Kč vyúčtujeme konkrétní akce a ty které jsou nad 300 tis. Kč, tak budou 

vyúčtovány z našeho rozpočtu, s tím počítáme 

 

Ing. Jakubec: pokud na některé akce použijí více nebo méně peněz, tak se to bude brát jako 

jeden celý balík  
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MUDr. Madar: chtěl bych upozornit na kulturní akci Porta 2018, kde dotace mohou být pouze 

z jednoho zdroje 

 

Mgr. Zrníková: změníme použití finančních prostředků na jinou akci  

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

92/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO na kulturní akce 

v r. 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 400 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 1 200 tis. Kč v položce 

dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy na kulturní akce, z toho: 

- MO město   300 tis. Kč 

- MO Severní Terasa  300 tis. Kč 

- MO Neštěmice  300 tis. Kč 

- MO Střekov   300 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 200 tis. Kč v položce dotace 

pro MO na výkon státní správy a samosprávy (akce „Duhový běh) 

 

3. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice 

do rozpočtu roku 2018     

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: ponechání finančních prostředků MO Neštěmice na „Rekonstrukci 

fotbalového hřiště TJ Mojžíř“ 

- částka zůstává stejná 

 

Ing. Jakubec: pokud by nebyla využita veškerá dotace, tak zbytek peněz by byl vrácen 

Magistrátu města Ústí nad Labem  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Jiří Madar 
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93/18 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Neštěmice do rozpočtu roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s ponecháním finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice (poskytnutých 

v roce 2017 z rozpočtu MmÚ) účelově určených, ale v roce 2017 městským 

obvodem Neštěmice nedočerpaných, do rozpočtu MO r. 2018 ve výši 

7 655,60 tis. Kč, určených na stejnou investiční akci „Rekonstrukce fotbalového 

hřiště TJ Mojžíř“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh  

dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

              T: 28. 2. 2018 

 

4. Rozpočtová opatření OIÚP – úspora finančních prostředků v roce 2017 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

94/18 

Rozpočtová opatření OIÚP – úspora finančních prostředků v roce 

2017 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 4 277,90 tis. Kč takto: 

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

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

4 277,90 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy 

a realizace investic, ve výši 3 342,10 tis. Kč na případné demolice 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS, ve výši 

85,80 tis. Kč 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení městského 

architekta, ve výši 850,00 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 27,66 tis. Kč takto: 

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

2017 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

27,66 tis. Kč 
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b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

27,66 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního plánu“ 

 

5. Rozpočtové opatření PO k úhradě plnění ve věci soudního sporu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

95/18 

Rozpočtové opatření PO k úhradě plnění ve věci soudního sporu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením právního odboru k zajištění zdrojů na úhradu plnění 

ve věci soudního sporu vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. j. 

8Co 304/2017  v celkové výši 10 800 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

10 800 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

10 800 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh dle bodu A) 

1. tohoto usnesení 

T: 28. 2. 2018 

 
6. Zmocnění pro vedoucího OHS MmÚ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: zmocnění pro vedoucího odboru OHS  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

96/18 

Zmocnění pro vedoucího OHS MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. Ing. Zdeňku Červenkovi, vedoucímu OHS MmÚ 

a) zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

v předloženém znění 



  3. RM 

6 

 

 

 

7. Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“ - výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: vysoutěžili jsme Dacii Dokker Van a ušetřili jsme 5,5 tis. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

97/18 

Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro kynologickou 

službu MP“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nákup 

motorového vozidla pro kynologickou službu MP“ takto: 

1. JELÍNEK HOLDING s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“, a to 

dodavatele, který splnil všechny požadavky stanovené zadavatelem tj. společnosti 

JELÍNEK HOLDING s. r. o. se sídlem Srbice 96, 417 13 Teplice, IČ: 250 38 681, 

s nabídkovou cenou ve výši 294 600,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup motorového vozidla pro 

kynologickou službu MP“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti JELÍNEK HOLDING 

s. r. o., se sídlem Srbice 96, 417 13 Teplice, IČ: 250 38 681 

 

8. Veřejná zakázka „Rekonstrukce Letního kina – elektro“ - výběr dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: zakázky na letní kino - vyhrál stejný dodavatel  

- ušetřili jsme  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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98/18 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce Letního kina – elektro“ - výběr 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce Letního kina – elektro“ takto: 

1. Develop plus s. r. o. 

2. Ulimex, spol. s r. o. 

3. ACP AuComp CZ, s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Rekonstrukce Letního kina – elektro“, a to dodavatele, který se 

umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Develop plus s. r. o. se sídlem 

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 050 74 541, s nabídkovou cenou 

ve výši 987 859,04 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Letního kina – 

elektro“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Develop plus s. r. o. se sídlem 

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 050 74 541 a v případě, že 

dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém, případně třetím místě v pořadí 

 

9. Veřejná zakázka „Rekonstrukce Letního kina - sanace“ - výběr dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

99/18 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce Letního kina - sanace“ - výběr 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce Letního kina - sanace“ takto: 

1. Develop plus s. r. o. 

2. Jakub Bukovský 
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3. Studio Jelínek s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Rekonstrukce Letního kina - sanace“, a to dodavatele, který 

se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Develop plus s. r. o. se sídlem 

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 050 74 541, s nabídkovou cenou ve 

výši 4 181 049,78 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Letního kina - 

sanace“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Develop plus s. r. o. se sídlem 

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 050 74 541 a v případě, že 

dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém, případně třetím místě v pořadí 

 

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

 

MUDr. Madar: proč do komise nedáme ředitele škol?  

 

Mgr. Studenovský: komisi můžeme rozšířit ještě o 5. člena – ředitel ZŠ Stříbrnická a jako 

náhradní člen komise je ředitel ZŠ a MŠ Nová  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

100/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická 

a ZŠ a MŠ Nová“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická 

a ZŠ a MŠ Nová“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 18.400.000,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ 

a MŠ Nová“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  
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s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

C) j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ   

b) Břetislav Sedláček, technik OMOŠ               

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO 

e) Mgr. Michal Ševcovic, ředitel ZŠ Stříbrnická 

2. náhradníci: 

a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ 

b) Tomáš Mokrý, technik OMOŠ 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

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

e) Mgr. Martin Kolský, ředitel ZŠ a MŠ Nová 

 

11. Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: na studie se nikdo nepřihlásil  

- zakázku vypíšeme znova a každou studii vyvýšíme o 50 tis. Kč – ušetřené peníze 

z předchozích studií  

- návrh na usnesení v upraveném znění   

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

101/18 

Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

části 1) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě), z důvodu nepodání 

žádné nabídky do této části zadávacího řízení 

2. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

části 2) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé, z důvodu nepodání žádné 

nabídky do této části zadávacího řízení 

3. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

části 3) Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým 

vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem, 

z důvodu nepodání žádné nabídky do této části zadávacího řízení 

B )  s ch va lu j e  

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro 

město Ústí nad Labem“ části 1) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda 

ve městě) s cenou navýšenou o 50 tis. Kč, a to za předpokladu, že nebudou podány 

námitky proti zrušení zadávacího řízení 
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2. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro 

město Ústí nad Labem“ části 2) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé 

s cenou navýšenou o 50 tis. Kč, a to za předpokladu, že nebudou podány námitky 

proti zrušení zadávacího řízení 

3. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro 

město Ústí nad Labem“ části 3) Západní nádraží - komunikační propojení mezi 

Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním 

nádražím a terminálem s cenou navýšenou o 50 tis. Kč, a to za předpokladu, 

že nebudou podány námitky proti zrušení zadávacího řízení 

C )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“, 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 

„Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

D )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení:  

1. řádní členové: 

a) Ing. arch. Vladimír Charvát, architekt   

b) Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí oddělení územního plánování OIÚP  

c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního odboru 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

b) Ing. Martina Petláková, koncepční pracovník odd. územního plánování OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

 

12. „Jižní Předlice - I. část“ – dokumentace záměru EIA 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: neklademe tam nějaké nesplnitelné podmínky?  

 

Ing. Karpíšková: neklademe, dobrovolně se tomu zavázali 

- chceme, aby tam vybudovali nádrže na dešťovou vodu – jsou to běžné 

požadavky, které vyžadujeme i po ostatních  

 

MUDr. Madar: který člen komise se zdržel?  

 

Ing. Karpíšek: Ing. Václav Šutera se zdržel 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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102/18 

„Jižní Předlice - I. část“ – dokumentace záměru EIA 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. předloženou dokumentaci EIA záměru „Jižní Předlice - I. část“ oznamovatele 

Centropol Trading s r.o., zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

B )  p o žadu j e   

1. doplnění kapitoly D. 4, v části Technická a organizační opatření o podmínky: 

a) zajistit minimalizaci odtoku dešťových vod z celého areálu: 

1. vybudováním otevřených zemních retenčních nádrží s mírným sklonem břehů 

2. provedením polopropustných povrchů parkovišť pro OA (vegetační tvárnice, 

zámková dlažba) 

b) součástí projektové dokumentace stavby pro územní rozhodnutí bude konkrétní 

návrh využití zemědělských půd (ornice, zúrodnitelné vrstvy) v členění dle 

kvality (1. třída ochrany, 5. třída ochrany) 

c) zeleň bude tvořit min. 35% výměry pozemků 

d) současně budou zachovány co největší souvislé plochy stávající zeleně a budou 

zakomponovány do záměru včetně provázání se zelení v okolních plochách 

 

13. Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením  k odlovu  černé zvěře na 

nehonebních  a navazujících pozemcích v Ústí nad Labem – r.  2018 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

103/18 

Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením  k odlovu 

černé zvěře na nehonebních  a navazujících pozemcích v Ústí 

nad Labem – r.  2018 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančního příspěvku k podpoře snížení stavů černé zvěře 

na nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem pro rok 2018 ve výši 0,30 tis. Kč/kus 

ulovené černé zvěře při společném lovu a při individuálním lovu, v maximální výši 

20 tis. Kč na jeden myslivecký spolek, a to těmto mysliveckým spolkům: 

a) Myslivecký spolek Labské stráně Malečov, IČ 44553544  

b) Myslivecká společnost "Nový Dvůr", z. s., IČ 75090627 

c) Myslivecká společnost Němčí - Malečov, z. s., IČ 70922993 
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d) Myslivecký spolek CHVALOV - Přemyslovka, IČ 44552050   

e) Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem, IČ 44554290 

f) Myslivecký spolek Jedlová Hora, IČ 44554249    

 

14. PZKO - Implementace opatření PZKO 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: program zlepšování kvality ovzduší vychází z programu pro celou ČR  

- Ústí nad Labem patří do zóny severozápad  

- svolali jsme jednání a hledali jsme způsob, jak bychom mohli naplnit jednotlivé cíle  

 

MUDr. Madar: strategii máme schválenou do roku 2020 a neděláme novou 

 

Ing. Karpíšková: týká se to pouze ochrany ovzduší  

- ČR musí splnit nějaké limity a potřebuje, aby se obce zapojily  

- musí se udělat strategie na ovzduší  

- nikde není stanoveno, jaká konkrétní částka musí být proinvestována  

- nedávaly se tam akce, které víme, že dělat nemůžeme  

 

Mgr. Javorčák: doporučil bych schválit pod A) a poté jít cestou dílčích kroků – kdokoliv 

z odborů by chtěl naplňovat něco z programu, tak bude chodit s konkrétními požadavky  

 

Ing. Karpíšková: musíme přijmout dokument, že jsme se k tomu nějakým způsobem postavili  

- každé město musí opatření schválit  

- návrh na usnesení v upraveném znění – doplněny termíny 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

104/18 

PZKO - Implementace opatření PZKO 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) – zóna Severozápad, jeho cíle 

a opatření, která stanovuje 

B )  s ch va lu j e  

1. způsob implementace opatření Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna 

Severozápad, která jsou v gesci statutárního města Ústí nad Labem  

C )  uk lád á  

1. vedoucím odborů Magistrátu města Ústí nad Labem 

a) implementovat opatření PZKO – zóna Severozápad, uvedená v následujícím 

dokumentu  

T: do 31. 12. 2020 

2. vedoucím odborů Magistrátu města Ústí nad Labem 

a) evidovat splněná opatření v daném roce a vždy do 1. 12. daného kalendářního 

roku předat jejich výčet na odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad 

Labem 
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T: vždy do 1. 12.  

3. vedoucímu odboru životního prostředí 

a) každoročně informovat Radu města o stavu plnění opatření PZKO – zóna 

Severozápad – Implementace opatření PZKO 

T: průběžně do 31. 1. 2021 

D )  žá dá  

1. vedoucí odborů úřadů městských obvodů a městské obvody 

a) implementovat opatření PZKO – zóna Severozápad, uvedená v následujícím 

dokumentu  

T: do 31. 12. 2020 

2. vedoucí odborů úřadů městských obvodů a městské obvody 

a) evidovat splněná opatření v daném roce a vždy do 1. 12. daného kalendářního 

roku předat jejich výčet na odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad 

Labem 

T: vždy do 1. 12.  

 

15. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3 

Předkládá: Mgr. Jiří Starý, pověřený k zastupování vedoucího OSR 

 

Mgr. Starý: předkládáme návrh třetí úpravy Integrované strategie na navýšení alokace v rámci 

Operačního programu Doprava – došlo k vypuštění jednoho specifického cíle  

- využili bychom toho, že se jedná o navýšení alokace 

- v této změně se připojí další dílčí úpravy  

 

MUDr. Madar: nikdo nás neinformuje o stavu projektu  

- pokud to chcete schvalovat v RM, tak nás informujte o projektech 

 

Mgr. Starý: jsme mezičlánek mezi řídícími orgány  

 

Ing. Nechybová: je to dotační titul ministerstva dopravy a my se k tomu vyjadřujeme v rámci 

strategie  

 

PaedDr. Čelišová: projekty nejsou dostatečně popsány a není jasné, o co přesně se jedná  

 

MUDr. Madar: pokud mám něco schvalovat, tak chci vědět všechny informace  

 

Ing. Nechybová: v DZ upřesnit o co vše se jedná  

- projekty, které jsou tady vyjmenované, jsou nadbytečné a nesouvisí úplně s dokumentem  

- jsme rádi, že jsou tady neziskové organizace, které s tím spolupracují  

- řídící výbor porovná, zda je žádost v souladu?  

 

Mgr. Starý: řídící výbor je mezičlánek – v hodnotícím procesu vydává své stanovisko  

 

Ing. Nechybová: prosím, aby v materiálu do ZM bylo všechno popsáno 
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Mgr. Starý: projednává se v RM, dále to jde do ZM a poté to jde ještě na ministerstvo dopravy  

- DP podal žádost o podporu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

105/18 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 3 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

B )  s ouh l as í  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu:  

a) navýšení alokace o 110,9 mil. Kč ze specifického cíle 1.4 Operačního programu 

Doprava a rozložení této částky ve finančním plánu mezi roky 2020 a 2021 

b) úpravy cílové hodnoty monitorovacího indikátoru 7 45 00 Celková délka nových 

nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí 

z hodnoty 11,1 km na hodnotu 12 km a přidání monitorovacího indikátoru 

7 45 01 Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí 

infrastruktury městské drážní dopravy s cílovou hodnotou 3 

c) vnitřní úpravy (tedy bez celkového navýšení/ponížení) hodnot indikátoru 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci mezi opatřeními 

ISg ÚChA 

d) prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 Podpora zapojení sociálně 

znevýhodněných osob na trh práce financované z Integrovaného regionálního 

operačního programu z let 2017-2018 na roky 2017-2020 

e) formálních úprav 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace dle bodu B)                                            

         T: 28. 2. 2018 

 

16. Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem – zapojení do 

projektu 

Předkládá: Mgr. Jiří Starý, pověřený k zastupování vedoucího OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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106/18 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad 

Labem – zapojení do projektu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad 

Labem, který bude žádat o podporu v rámci OP VVV 

B )  s ch va lu j e  

1. zapojení do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad 

Labem, jehož žadatelem je MAS Labské skály, z. s.  

2. zajištění realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP 

Ústí nad Labem, do doby vydání právního aktu tj. zajištění mzdových prostředků 

ve výši max. 113,90 tis. Kč 

 

C) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) elektronicky podepsat dokumenty nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle 

bodu B) tohoto usnesení 

T: 14. 2. 2018 

2. Mgr. Jiřímu Starému, pověřenému zastupováním vedoucího OSR 

a) zajistit dokumenty nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 14. 2. 2018 

 

17. Pověření k ustanovení odborných pracovních skupin 

Předkládá: Mgr. Jiří Starý, pověřený k zastupování vedoucího OSR 

 

staženo 

 

18. Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – dodatek 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: standardní materiál – zohledňuje rozpočet na rok 2018  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

107/18 

Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – dodatek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 8 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících 

(lanová dráha)“ 
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19. Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy – dodatek 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: město Ústí nad Labem a DP mají spolu uzavřenou smlouvu o závazku veřejné 

služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve statutárním 

městě Ústí nad Labem 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

108/18 

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy – dodatek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 19 smlouvy „O závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem 

na období let 2009 – 2019“ 

 

20. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: statutární město má uzavřenou smlouvu k zajištění dopravní obslužnosti města 

s DPmÚL VL – tato smlouva je uzavřena do roku 2019 

- v roce 2016 byl splněn věstník EU, v roce 2017 oznámení dle §194/2010 a podmínka, 

která je v obou normách je, pokud je subjekt pod přímou kontrolou - DPmÚ je pod 

kontrolou 

- uzavření smlouvy je podmínkou pro čerpání z důvodů EU 

- uzavřená autobusová a trolejbusová smlouva  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

109/18 

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové 

dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem“ 

2. uzavření smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

(autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí 

nad Labem a jeho příměstských oblastí“ 
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3. ukončení smlouvy „o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 

z provozu městské hromadné dopravy ve statutárním městě Ústí nad Labem na 

období let 2009 – 2019“ ze dne 30. 11. 2009 ke dni 31. 3. 2018 

 

21. Záměr práva stavby PADOK Sampi, s.r.o. – zimní stadion 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: doplněný materiál – v jedné části je změna celého usnesení  

- doplněna DZ, z jakých důvodů byly body doplněny 

- vycházíme z požadavku z výstavby ledové plochy 

- do návrhu byly vsunuty podmínky kolem zimního stadionu  

- platnost ÚP je věc samozřejmá  

- dochází k úpravě lhůty  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

110/18 

Záměr práva stavby PADOK Sampi, s. r. o. – zimní stadion 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr zřízení práva stavby na pozemcích p. č. 423, 418/9, 418/10 a částech p. č. 

418/2, 418/3, 418/8, 420/5 a 422/3, vše v k. ú. Klíše, o výměře cca 4 000 m
2
 pro 

PADOK Sampi, s. r. o., IČ 06638074, za účelem vybudování tréninkového zimního 

stadionu, za podmínek: 

a) právo stavby se zřizuje jako dočasné na dobu 25 let od data právní moci 

kolaudačního rozhodnutí 

b) stavební plat ve výši min. 80 000,- Kč/rok bez DPH, od nabytí právní moci 

stavebního povolení 

c) návrh architektonického i technického řešení bude v souladu se studií 

„Multifunkční sportovní centrum“ 

d) zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby i případná 

realizace bude v rozpracovanosti konzultována a odsouhlasena odborem investic 

a územního plánování, oddělením přípravy a realizace investic Magistrátu města 

Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. 

e) využití stavby bude v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem 

f) veškeré stavbou vyvolané investice bude hradit investor stavby, vyjma 

případných investic vyvolaných v/na objektu stávajícího zimního stadionu, 

přímo nesouvisejících se stavbou tréninkového zimního stadionu  

g) stavba bude zhotovena a zkolaudována nejpozději do 60 měsíců od podpisu 

smlouvy o právu stavby, pokud tak nebude učiněno, smlouva pozbývá platnosti 

a pozemek bude uveden do původního stavu 

h) bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

2. převod pozemků p. č. 418/9 a 418/10 v k. ú. Klíše ze svěřeného majetku Městského 

obvodu Ústí nad Labem – město do vybraného majetku Magistrátu města Ústí nad 
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Labem, do správy odboru dopravy a majetku, za podmínky souhlasného usnesení 

Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – město 

 

22. Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

111/18 

Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o příspěvek z ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích dle 

nařízení vlády  

 

23. Nabytí zařízení veřejného osvětlení v k. ú. Krásné Březno 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o část veřejného osvětlení, která byla vystavěna v městské části KB  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

112/18 

Nabytí zařízení veřejného osvětlení v k. ú. Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí veřejného osvětlení v ulicích Janáčkova a Krčínova v Krásném Březně 

na pozemcích p. č. 463/25, p. č. 463/28 a p. č. 463/50, vše v k. ú. Krásné Březno 

(v majetku společnosti NewCo Immo CZ GmbH), a na pozemcích p. č. 426/2, p. č. 

463/5, p. č. 463/6, p. č. 463/7, p. č. 463/8, p. č. 463/9, p. č. 463/10, p. č. 463/31 

a p. č. 463/38, vše v k. ú. Krásné Březno (v majetku statutárního města Ústí 

nad Labem) za částku 1.000,- Kč včetně DPH od společnosti NewCo Immo CZ 

GmbH, id. č. HRB 510168, In der Bettegrube 9, 99428 Weimar – Legefeld 

2. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 463/25, p. č. 463/28  

a p. č. 463/50, vše v k. ú. Krásné Březno spočívajícího v právu umístění, 

provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení včetně práva přístupu a příjezdu 

k tomuto vedení na dobu neurčitou za úplatu, která je zahrnuta v kupní ceně 

za veřejné osvětlení 
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24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 337 v k. ú. Brná nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

 

PaedDr. Čelišová: pozemek nemá žádný vliv na komunikaci  

- bude problém s údržbou  

 

Ing. Dařílek: 74 stanovisek ze 110 stanovisek jsme zamítli  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

113/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 337 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 337 o výměře cca 34 m
2
 z celkové výměry 

5934 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

 

25. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 5307-1 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o narovnání právním vztahů  

- plot je umístěn na pozemku města – řešili jsme to krátkodobou nájemní smlouvou, která 

byla sjednaná do 30. 6. 2017 

- od 30. 6. 2017 se nájem neplatil - pokud bude schválen záměr, tak budeme zpětně 

vymáhat nájem 

 

Ing. Nechybová: žádám, aby byl nájem vymáhán  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

114/18 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 5307 - 1 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 5307/1 o výměře cca 68 m
2
 z celkové výměry 

6567 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 
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a) nájem ve výši minimálně 100,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) předložení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

od finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

26. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2018 „Akce sportovního kalendáře“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přišlo 67 žádostí o dotace 

- komise shledává, že žádost BLADES nepatří do programu, proto navrhujeme je 

nepodpořit  

- nesrovnalosti u Table tenisu, Veroniky Vágnerové a VitaSportu - komise navrhuje 

nepodpořit  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

115/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce sportovního kalendáře“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) BASTA CHEERLEADERS, z. s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „BASTA AKADEMIE 2018“ ve výši 25.000,- Kč 

b) Beach Aréna Ústí, z. s. (IČ 226 75 264) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Závěrečný dvoudenní turnaj Ústecké ligy minibeach/beach dětí 

a mládeže“ ve výši 15.000,- Kč 

c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s. (IČ 226 09 458) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Poslední koš“ ve výši 15.000,- Kč  

d) BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 227 69 315) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Turnaj ve flag fotballu v rámci flagové ligy U15 2018“ ve výši 

13.000,- Kč 

e) Culture Line, z. s. (IČ 019 89 448) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „North Yoyo contest“ ve výši 17.000,- Kč 

f) Česká streetballová federace, z. s. (IČ 265 18 686) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Severská Bitva 2018“ ve výši 29.000,- Kč  

g) Český svaz parkouru, z. s. (IČ 018 71 633) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Parkour Battle The VOLTZ Workshop“ ve výši 30.000,- Kč 

h) Monika Fantová (IČ 868 70 637) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„AGI Kelli závod“ ve výši 10.000,- Kč 

i) FK Neštěmice, z. s. (IČ 692 91 969) na částečnou úhradu nákladů spojených 
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s akcí „“Zimní turnaj FK Neštěmice““ ve výši 21.000,- Kč  

j) FK Ústí nad Labem – ženy z. s. (IČ 228 87 458) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Arma Women Cup“ ve výši 31.000,- Kč 

k) FK Ústí nad Labem – ženy z. s. (IČ 228 87 458) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Arma Junior Winter Cup“ ve výši 14.000,- Kč 

l) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 23 609) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký pohár v moderní gymnastice“ ve výši 

18.000,- Kč 

m) JUMP ÚSTÍ s. r. o. (019 18 532) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ DVOJIC V SYNCHRONIZOVANÉM 

SPORTOVNÍM SKÁKÁNÍ NA TRAMPOLÍNÁCH“ ve výši 18.000,- Kč 

n) JUMP ÚSTÍ s. r. o. (019 18 532) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ O NEJLEPŠÍ SALTO!“ ve výši 

18.000,- Kč 

o) Juniorský maratonský klub, z. s. (IČ 229 02 147) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2018“ ve výši 

34.000,- Kč 

p) “Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s.“ (IČ 050 59 810) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký 3 + 1 běh s mapou a buzolou“ ve výši 

14.000,- Kč 

q) Mgr. Michal Neustupa (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Winter Run 2018“ ve výši 30.000,- Kč 

r) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 228 80 241) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „4. ročník jednodenního turnaje mládeže okresu 

Ústí nad Labem“ ve výši 10.000,- Kč 

s) SK Hostovice z. s. (IČ 442 26 829) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Sportovní den v Hostovicích“ ve výši 12.000,- Kč 

t) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „VÁNOČNÍ POHÁR TALENTŮ 2018“ ve výši 

12.000,- Kč 

u) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „50. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 45.000,- Kč 

v) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecký Regionální Pohár 2018 a OPEN Ústecká Regionální Liga“ 

ve výši 38.000,- Kč 

w) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Vánoční pohár talentů, karate do 15 let“ ve výši 38.000,- Kč 

x) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Mezinárodní turnaj kadetů v boxu 

“OH naděje““ ve výši 43.000,- Kč 

y) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 10.000,- Kč 

z) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Telnický lesní běh“ ve výši 12.000,- Kč 

aa) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Telnická patnáctka“ ve výši 14.000,- Kč 

bb) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s. (IČ 227 29 208) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Velká cena Ústí nad Labem ve sportovním šermu“ 

ve výši 32.000,- Kč 
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cc) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „DANCEMANIA CUP 2018 - republiková soutěž tanečních 

formací“ ve výši 23.000,- Kč 

dd) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „LABE TOUR“ ve výši 37.000,- Kč 

ee) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Rudolfa DUFKA - mezinárodní 

žákovský turnaj v házené“ ve výši 26.000,- Kč 

ff) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký kilometr“ ve výši 

18.000,- Kč 

gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s. (IČ 057 87 343) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „47. ÚSTECKÁ ZATÁČKA“ 

ve výši 21.000,- Kč 

hh) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Náborový závod “Saně a jak na ně 2018!““ ve výši 18.000,- Kč 

ii) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohár města Ústí“ ve výši 33.000,- Kč 

jj) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohár Palivového kombinátu Ústí, s.p.“ ve výši 38.000,- Kč 

kk) USK PROVOD, z. s. (IČ 183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Májové závody“ ve výši 24.000,- Kč 

ll) Ústecká freeridová organizace z. s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „POHYB DĚTEM“ ve výši 28.000,- Kč 

mm) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 684 55 437) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Krušnohorská brusle“ ve výši 37.000,- Kč 

nn) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 684 55 437) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecká bruslička“ ve výši 24.000,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a s následným 

uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) BASTA CHEERLEADERS, z. s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „6. BASTA CHEER CUP 2018“ ve výši 50.000,- Kč 

b) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „MČR v kulečníku“ ve výši 40.000,- Kč 

c) BEST RATING s. r. o. (IČ 058 09 771) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „GALAVEČER MMA“ ve výši 50.000,- Kč 

d) FK Neštěmice, z. s. (IČ 692 91 969) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí “Oslavy ke 100 letému výročí založení FK ČL Neštěmice“ ve výši 

49.000,- Kč  

e) Masters Czech republic, z. s. (IČ 045 40 239) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství Světa Masters v Hokejbale“ ve výši 163.000,- Kč 

f) Mgr. Michal Neustupa (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Run 2018“ ve výši 50.000,- Kč 

g) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Taneční mistrovství světa "DANCESHOCK 2018"“ ve výši 

50.000,- Kč 

h) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 
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úhradu nákladů spojených s akcí „OPEN Tygr cup TOUR“ ve výši 43.000,- Kč 

i) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s. (IČ 057 81 191) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Zdeňka Vaněčka, III. kolo Českého 

poháru v plavání 2018“ ve výši 50.000,- Kč 

j) Veronika Vágnerová (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecký VitaSport maraton“ ve výši 48.000,- Kč 

k) Xterra squadra s. r. o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Miladatlon 1. ročník 2018“ ve výši 50.000,- Kč. 

C )  n es ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 227 69 315) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Zahájení sezóny 2. seniorské ligy 2018“ ve výši 32.000,- Kč 

b) BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 227 69 315) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Zahájení sezóny juniorské ligy U19 2018“ ve výši 30.000,- Kč  

c) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXI. CZECH OPEN KARATE CUP 2018“ ve výši 

50.000,- Kč 

d) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Mezinárodní turnaj ve stolním tenise žen u příležitosti 

mezinárodního dne žen 8. 3. 2018“ ve výši 48.400,- Kč 

e) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Mezinárodní turnaj ve stolním tenise dětí u příležitosti 

mezinárodního dne dětí 1. 6. 2018“ ve výši 47.400,- Kč 

f) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Česko - slovenský turnaj ve stolním tenise všech 

kategorií u příležitostí 100 let vzniku samostatného Československa“ ve výši 

48.400,- Kč  

g) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s. (IČ 183 80 514) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Tenisový turnaj neregistrované mládeže“ ve výši 

16.170,- Kč 

h) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s. (IČ 183 80 514) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Tenisový turnaj neregistrované mládeže II.“ ve výši 

16.170,- Kč 

i) UNI SPORT CLUB, z. s. (IČ 229 00 080) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecká mlátička 2018“ ve výši 49.000,- Kč 

j) Veronika Vágnerová (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „VitaSport desítka na Větruši“ ve výši 25.000,- Kč 

k) VitaSport, z. s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecká VitaSport desítka“ ve výši 35.000,- Kč 

l) VitaSport, z. s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecká VitaSport patnáctka“ ve výši 35.000,- Kč 

m) VitaSport, z. s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecký VitaSport půlmaraton“ ve výši 35.000,- Kč 

D )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a s následným 

uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:  
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a) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 228 80 241) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „6. ročník příměstského fotbalového kempu 

při Okresním fotbalovém svazu Ústí nad Labem“ ve výši 60.000,- Kč 

E )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu C) tohoto usnesení 

F)  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) tohoto usnesení 

T: 31. 3. 2018 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem 

T: 28. 2. 2018 

 

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

v roce 2018 – „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přišlo 62 žádostí o dotaci (včetně šeků)  

- po kontrole bylo vyřazeno 101 dětí a u 43 dětí byla zjištěna duplicita  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

116/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – „Celoroční sportování dětí 

a mládeže do 18 let (šeky)“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“  

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 44.100,- Kč 

b) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 ve výši 43.200,- Kč 

c) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846 

ve výši 34.200,- Kč 

d) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482 ve výši 41.100,- Kč 

e) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488 ve výši 33.000,- Kč 

f) Jezdecký klub PEDRA, z. s., IČ: 226 68 039 ve výši 9.000,- Kč 

g) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 30.000,- Kč 

h) „Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s.“, IČ: 050 59 810 ve výši   

34.200,- Kč 

i) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181  
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ve výši 35.100,- Kč 

j) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203  

ve výši 36.300,- Kč 

k) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 631 53 262 ve výši 

32.400,- Kč 

l) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 24.000,- Kč 

m) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s., IČ: 052 12 766 ve výši 38.700,- Kč 

n) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., IČ: 631 52 509 ve výši 6.000,- Kč 

o) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 35.100,- Kč 

p) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437  

ve výši 39.000,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb (OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let 

(šeky)“ a následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto: 

a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 322.500,- Kč 

b) BASTA CHEERLEADERS, z. s., IČ: 054 22 698 ve výši 127.200,- Kč 

c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s., IČ: 226 09 458  

ve výši 215.700,- Kč 

d) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 65.400,- Kč 

e) Český svaz parkouru, z. s., IČ: 018 71 633 ve výši 307.800,- Kč 

f) Fit Family Club Ústí n. L, z. s., IČ: 265 27 537 ve výši 74.700,- Kč 

g) FK Neštěmice, z. s., IČ: 692 91 969 ve výši 307.800,- Kč 

h) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 88.800,- Kč 

i) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609  

ve výši 98.100,- Kč 

j) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 58.200,- Kč 

k) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 184.800,- Kč 

l) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567  

ve výši 216.900,- Kč 

m) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 231.300,- Kč 

n) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši  

62.700,- Kč 

o) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 76.200,- Kč 

p) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 83.700,- Kč 

q) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 170.700,- Kč 

r) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 195.300,- Kč 

s) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306  

ve výši 123.000,- Kč 

t) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 70.500,- Kč 

u) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 74.100,- Kč 

v) ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, IČ: 042 49 143 ve výši 62.100,- Kč 

w) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 190.800,- Kč 

x) T.J. Mojžíř, z. s., IČ: 445 52 521 ve výši 165.600,- Kč 

y) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 134.700,- Kč 

z) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129  

ve výši 157.500,- Kč 

aa) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110  
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ve výši 225.600,- Kč 

bb) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 214.500,- Kč 

cc) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304  

ve výši 209.400,- Kč 

dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191  

ve výši 189.300,- Kč 

ee) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853  

ve výši 68.700,- Kč 

ff) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801  

ve výši 72.900,- Kč 

gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343  

ve výši 147.000,- Kč 

hh) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 ve výši 213.900,- Kč 

ii) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 73.500,- Kč 

jj) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 100.500,- Kč 

kk) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 89.700,- Kč 

ll) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 115.500,- Kč 

mm) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 64.500,- Kč 

nn) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 50.400,- Kč 

oo) Universitní sportovní klub Slávie, z. s., IČ: 445 52 319 ve výši 76.500,- Kč 

pp) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 579.900,- Kč 

qq) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 199.500,- Kč 

rr) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 54.000,- Kč 

ss) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,  

IČ: 445 56 594 ve výši 56.700,- Kč 

tt) Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 056 12 951 ve výši 366.300,- Kč 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

nad Labem 

T: 28. 2. 2018 

 

28. 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: přišlo 8 žádostí  

- Komise nepodporuje – Oldřicha Kozu, Václava Kapičku a Sportovní soustředění dětí a 

mládeže 

 

MUDr. Madar: nesouhlasím s akcí Albim cup, dobrá akce 

- dostali o 300 tis. Kč více na mládež – preferované sporty. Není jasné, kdo je 

organizátorem akce, zda FK nebo tento z.s.  
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Ing. Kohl: u spolku jsou stejné lidi, ale mají jiné IČO, proto mohou žádat  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

MUDr. Madar: protinávrh – úprava v usnesení v bodě C) 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 5,0,0 
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Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va 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 tímto 

subjektem: 

a) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o., IČ: 287 49 901, na akci „Rychtářská 12˚ 

(km) – Běh pro celou rodinu“ ve výši 11.000,- Kč 

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

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

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Nadační fond Plamínek naděje, IČ: 025 45 497, na akci „4.charitativní běh 

s Plamínkem“ ve výši 48.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

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

nad rámec a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oldřich Koza, nar. x. x. xxxx, bytem xxxxxxx xx, xxx xx, na akci „International 

Master beach volley tournement“ ve výši 15.500,- Kč 

b) Václav Kapička, nar. x. x. xxxx, bytem xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxxxx, na akci 

„International Master beach volley tour nement“ ve výši 18.500,- Kč 

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto: 

a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110,  

na akci „Mezinárodní závody ve sportovním lezení“ ve výši 50.000,- Kč 

s účelem využití na úhradu cestovného a sportovního vybavení 

b) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s., IČ: 052 12 766, na akci „Mistrovství 

České republiky ve stolním tenise – kategorie staršího žactva“ ve výši      

50.000,- Kč 

D )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty: 
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a) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964, na „Sportovní soustředění 

dětí a mládeže“ ve výši 90.000,- Kč 

b) Ústecká sportovní, z. s., IČ: 055 79 414, na akci „Albim cup 2018 – mezinárodní 

fotbalový turnaj kategorie U 16“ ve výši 200.000,- Kč 

E )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) poslat vyrozumění subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí  

nad Labem 

T: 28. 2. 2018 

 

29. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2018 „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: komise při projednávání žádosti Geometry Global, s.r.o. dospěla k závěru, 

že předložená žádost vykazuje nesrovnalosti  

- mohu vyzvat žadatele, aby upravili žádost nebo webové stránky  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

MUDr. Madar: protinávrh – úprava v bodě B) 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 5,0,0 
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Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce mimořádného významu 

pro statutární město Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární 

město Ústí nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty 

takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem z. s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecké nebe plné letadel“ ve výši 200.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem z. s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2018“ ve výši   

200.000,- Kč 

c) CRAZY Production s. r. o. (IČ 283 63 086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

d) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„49. Mezinárodní taneční festival 2018“ ve výši 300.000,- Kč 

e) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s. (IČ 266 47 567) na částečnou 
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úhradu nákladů spojených s akcí „Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ 

ve výši 100.000,- Kč 

f) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXI.CZECH OPEN KARATE CUP 2018“ ve výši 

200.000,- Kč  

g) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „49. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

h) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ 

ve výši 100.000,- Kč 

i) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „UL-LET 2018“ ve výši 200.000,- Kč 

j) Vácha Jan Mgr. (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cyklozávod jezero Milada 2018“ ve výši 120.000,- Kč 

k) Geometry Global, s. r. o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu 

spojených s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2018“ ve výši 250.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

g) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 28. 2. 2018 

 

30. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v roce 2018 „Akce volnočasového kalendáře“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: 20 žádostí maximální výše 

- u kultury se navrhuje 30 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

119/18 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce 

volnočasového kalendáře“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi  

(IČ 183 82 410) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický 

pochod ´PORTA BOHEMICA´“ ve výši 16.500,- Kč 
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b) JUMP ÚSTÍ s. r. o. (019 18 532) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Jumping za vyznamenání“ ve výši 18.000,- Kč 

c) JUMP ÚSTÍ s. r. o. (019 18 532) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Jumping zdarma za vysvědčení s vyznamenáním!“ ve výši 18.000,- Kč 

d) JUMP ÚSTÍ s.r.o. (019 18 532) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Skákej jako velikonoční zajíček“ ve výši 18.000,- Kč 

e) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „APRÍLOVÝ BLOUĎÁK 2018“ ve výši 

6.000,- Kč 

f) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě“ ve výši 13.500,- Kč 

g) KČT, odbor LOKO Teplice (IČ 751 12 621) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Loučení 2018“ ve výši 27.000,- Kč 

h) KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem (IČ 038 91 666) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Dálkový pochod – Ústecká jarní 50“ ve výši     

6.800,- Kč 

i) Mladí diplomaté, z. s. (IČ 047 57 157) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Evropský summit mladých diplomatů – Ústí nad Labem“ ve výši 

12.000,- Kč 

j) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „HEJBNI KOSTROU“ ve výši 6.500,- Kč 

k) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 

14.000,- Kč 

l) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VEČERNÍČKOVA ZAHRADA“ ve výši 6.300,- Kč 

m) Sport Action s. r. o. (IČ 254 07 449) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2017 OKRESU ÚSTÍ NAD 

LABEM“ ve výši 25.500,- Kč 

n) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnu úhradu nákladů spojených 

s „Projekt „UVAŽ PÁSEK, NEBER DROGY“ “ ve výši 25.000,- Kč 

o) Via Europa, z. s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Umíme využít volný čas“ ve výši 8.000,- Kč 

p) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Závody kočárků 2018“ ve výši 24.200,- Kč 

q) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Dětský den“ ve výši 25.600,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Nadační fond Energie pomáhá (IČ 064 17 914) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Skákej pro zdravé srdce“ ve výši 30.000,- Kč 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 
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T: 31. 3. 2018 

 

31. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v roce 2018 „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

120/18 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Celoroční 

volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi 

(IČ 183 82 410) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 

11.200,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 46.400,- Kč 

c) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 24.800,- Kč 

d) Sdružení V.T.O.M. z. s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 28.000,- Kč 

e) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 063 62 044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 26.400,- Kč 

f) Via Europa, z. s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 32.800,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost 

dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 57.600,- Kč 

b) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 88.800,- Kč 

c) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 92.000,- Kč 
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C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem  

T: 28. 2. 2017 

32. Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: na konci roku 2017 byl schválen dokument „Financování kultury v letech 2018-

2020 z rozpočtu města Ústí nad Labem“ 

- s organizacemi by se uzavřela smlouva, která by se musela nechat schválit na ZM  

- v případě, že na další rok neprojde akce v té míře, tak se to bude snižovat  

 

MUDr. Madar: není tam žádná garance, vždy bude záležet na schválení rozpočtu 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

121/18 

Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech             

2019 – 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020“ v předloženém znění 

2.  „Výzvu k podání žádosti o víceletý grant v oblasti kultury v letech 2019-2020“ 

v rámci „Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020“ v předloženém znění 

3. formuláře žádostí a vyúčtování jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování 

víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

v letech 2019-2020“ v předloženém znění 

4. znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

33. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přišlo 136 žádostí  

- komise navrhuje udělit výjimku UJEPu  
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MUDr. Madar: doporučuji zrušit výjimku pro UJEP  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Ing. Nechybová: protinávrh – úprava v bodech A), B), C), a D) 

 

Hlasování o protinávrhu usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Květoslava Čelišová 

 

122/18 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) 2HHOLINGER s. r. o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Koncerty současné alternativní hudby v Ústí nad Labem“ ve výši 

33 tis. Kč 

b) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Projekt Fusion – pop-rockový pěvecký sbor 

a kapela pro děti a mládež od 13 do 18 roků“ ve výši 15 tis. Kč 

c) Benda Arts z.s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Činnost Bendova komorního orchestru“ ve výši 30 tis. Kč 

d) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 33 tis. Kč 

e) Česká křesťanská akademie, z. s. (IČ 15887472), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Přednáškový cyklus místní skupiny ČKA“ ve výši 

5 tis. Kč 

f) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Dívčího 

komorního sboru PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s.“ ve výši 28 tis. Kč 

g) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Loutkové divadlo v Ústí nad 

Labem 2018“ ve výši 24 tis. Kč 

h) Muzeum ČSLO Valtířov z. s. (IČ 01771370), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Pravidelné dny otevřených dveří“ ve výši 5 tis. Kč 

i) OBRAZ DOBY, z. s. (IČ 02152941), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční výstavní program Deska 2018“ ve výši 21 tis. Kč 

j) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad 

Labem“ ve výši 20 tis. Kč 

k) Štaffa Jan, Ing. (IČ 74600401), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Pravidelné workshopy karibských tanců + salsa tančírna“ ve výši 

20 tis. Kč 

l) Veselá Brná z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Rok na vsi“ ve výši 30 tis. Kč 
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m) Via Europa, z. s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Zajištění celoročních kulturních aktivit“ ve výši 35 tis. Kč 

n) Ženský komorní sbor Luscinia, z. s. (IČ 05583896), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru 

Luscinia, z.s.“ ve výši 22 tis. Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) ARS PORTA BOHEMICA, z. s. (IČ 26612593), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Společný prostor – 25. Ročník Mezinárodní výstavy 

fotografií“ ve výši 6  tis. Kč 

b) ARS PORTA BOHEMICA, z. s. (IČ 26612593), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Padesát let s fotografií“ ve výši  22 tis. Kč 

c) Benda Arts, z. s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Velikonoční série koncertů Pergolessiho Stabat mater“ ve výši 10 tis. Kč 

d) Benda Arts, z. s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CD Bendova komorního orchestru (2. fáze – výroba)“ ve výši 20  tis. Kč 

e) Benda Arts, z. s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“ ve výši  30 tis. 

Kč 

f) Boháčová Anita (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Tanec v srdci II.“ ve výši 10 tis. Kč 

g) Církvická kulturní společnost, z. s. (IČ 27053989), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Klavírní koncert Ondřeje Brzobohatého konaný dne 

16. 6. 2018“ ve výši 25 tis. Kč 

h) Culture Line, z. s. (IČ 1989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BIG Culture 2018“ ve výši 18 tis. Kč 

i) Culture Line, z. s. (IČ 1989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Polívkový sady 2018“ ve výši 15 tis. Kč 

j) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Andělé pomáhají“ ve výši 40 tis. Kč 

k) Chaloupková Tereza MgA. (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Prodejní přehlídka designérů Design Box“ ve výši 20  tis. Kč 

l) Chaloupková Tereza MgA. (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jarní prodejní přehlídka designérů Design Box“ ve výši 

15 tis. Kč 

m) InGarden z. s. (IČ  22857940), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Navazující humoristická výstava Pavla Kantorka – Zasoutěž si s kočkami 

v ZOO“ ve výši 23 tis. Kč 

n) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44227094), 

na částečnou  úhradu  nákladů  spojených  s akcí „Udělej si dáreček“ ve výši 

6 tis. Kč 

o) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek (IČ 68974558), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dětský den“ ve výši  17 tis. Kč 

p) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 14 tis. Kč 

q) Kruh fest, spolek (IČ 03124223), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Festival Kruh“ ve výši 29 tis. Kč 

r) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 
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s akcí „75 let čestného občana města Václava Neckáře“ ve výši 10 tis. Kč 

s) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Café Max na ulici 2018“ ve výši  23 tis. Kč 

t) Mladá scéna z. s. (IČ 26558411), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Divadelní inscenace „Ze života hmyzu v provedení MLS z. s.“ ve výši 

30 tis. Kč 

u) Nosek Martin Mgr. (IČ 87180332), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jubilejní 1100. koncert ústecké kapely Houba“ ve výši 27 tis. Kč 

v) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rotahufest XI.“ ve výši  12 tis. Kč 

w) Opatrný Karel Ing. (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „16. Prvomájový festiválek“ ve výši 9 tis. Kč 

x) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „8. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši  30 tis. Kč 

y) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Svatomartinské víno 2018“ ve výši  40 tis. Kč 

z) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Všechny děti jsou šikovné“ ve výši 5 tis. Kč 

aa) Pionýr, z. s. – Ústecká krajská organizace Pionýra (IČ 70693862), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Pionýrský Sedmikvítek“ ve výši 12 tis. Kč 

bb) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny pro všechny“ 

ve výši 7 tis. Kč 

cc) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 

17,5 tis. Kč 

dd) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Stoletá paní republika“ ve výši 20 tis. Kč 

ee) Tamaryšek, spolek (IČ 4976916), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Zažít město jinak v Alešově ul. 2018“ ve výši 12 tis. Kč 

ff) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Taneční koncert TA Scenic“ ve výši 20 tis. Kč 

gg) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů 2018“ 

ve výši 30 tis. Kč 

hh) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Koncert k životnímu jubileu 90 let profesora Vlastimila 

Kobrleho“ ve výši 30 tis. Kč 

ii) Veselá Brná, zapsaný spolek (IČ 4411307), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Celostátní sraz indiánů a přátel Karla Maye“ ve výši 15 tis. Kč 

jj) Via Europa, z. s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„IZS očima dětí“ ve výši 8 tis. Kč 

kk) Via Europa, z. s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Společně do světa“ ve výši 11,5 tis. Kč 

ll) Via Europa, z. s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Tradice našich svátků – Velikonoce“ ve výši 10 tis. Kč 

mm) Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice (IČ 67983740), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava ´Zaniklý svět´, 

aktivizace Česko-Romského porozumění v Ústí nad Labem“ ve výši 10 tis. Kč 
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nn) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Velikonoční a Adventní koncert“ ve výši 17 tis. Kč 

oo) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně“ ve výši 7 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „25. Mezinárodní festival 

akademických sborů IFAS Pardubice 2018“ ve výši 25 tis. Kč 

b) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Na špičkách – mezinárodní amatérská baletní soutěž“ ve výši 

7 tis. Kč 

c) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 06362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Pardubická arabeska – celostátní soutěž v klasickém tanci“ 

ve výši 8 tis. Kč 

d) Výtvarná skupina „SPOLU“ spolek (IČ 44553498), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Sochařské sympozium a malířský plenér „Zubrnice 

2018“ ve výši 30 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto 

subjektům: 

a) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Culture Club“ 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto 

subjektům: 

a) Boháčová Anita (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Festival Zlaté české ruce“  

b) Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (IČ 4542088), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Fuckup – kulturně vzdělávací akce zaměřená 

na podporu podnikání“  

c) Kymličková Aleša Mgr. (IČ 46731890), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Dixi na Labi“  

d) Remešová Alena (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Dívka Talent 2018“  

e) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Každý den radost s Josefem Bekem 

f) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mikulášská nadílka 2018“  

g) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Openclass TA Scenic“  

h) Ústecká kulturní platforma 98, spolek (IČ 68298587), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Underground a disent na Ústecku“  

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  
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s těmito subjekty takto: 

a) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „16. Vinařské Litoměřice“  

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri 

ustensis, z. s.“ ve výši 48 tis. Kč 

b) Fridrichová Monika (IČ 05682240), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Kulturní akce v Moto Garage Club, Teslova 47, Ústí nad Labem“ ve 

výši 100 tis. Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“ ve výši 103 tis. Kč 

d) LES DIVOKÝCH SVINÍ z. s. (IČ 26547929), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Projekt FOYER ČS 2018“ ve výši 50 tis. Kč 

e) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2018“ 

ve výši 47 tis. Kč 

f) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 

120 tis. Kč 

g) Pro kompot, spolek (IČ 22712143), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční kulturní činnost spolku Pro kompot“ ve výši 53 tis. Kč 

h) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 42 tis. Kč 

i) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Tamaryšek – tvořivá dílna, divadlo – celoroční činnost“ ve výši 

44 tis. Kč 

j) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic s.r.o.“ ve výši 

48 tis. Kč 

k) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Ústecký dětský sbor – sborový zpěv“ ve výši 113 tis. Kč 

l) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U Vysmátý žáby 2018“ ve výši 

27 tis. Kč 

m) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Taneční studio YMCA“ ve výši 59 tis. Kč 

n) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Vydávání Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 30 tis. Kč 

2 .  s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„LIFE AND PLAY III (2018)“ ve výši 45 tis. Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cesta k nám – 14. ročník“ ve výši 90 tis. Kč 
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c) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Olympic 55“ ve výši 64 tis. Kč 

d) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VIII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve 

výši 63 tis. Kč 

e) CG Niké, z. ú. (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CARGO ÚSTÍ FEST 2018“ ve výši  80 tis. Kč 

f) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CULTURE UP 2018“ ve výši 49 tis. Kč 

g) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 61 tis. Kč 

h) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2018 v Ústí nad Labem“ ve výši 80 tis. Kč 

i) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kroužkofest 2018“ ve výši 34 tis. Kč 

j) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „II. scéna Pivovarských slavností“ ve výši 29 tis. Kč 

k) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„V hlavě Edvarda Beneše“ ve výši  70 tis. Kč 

l) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KREDENC – divadelní motoráček“ ve výši 90 tis. Kč 

m) Kušej Pavel (IČ 46730672), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2018“ ve výši 80 tis. Kč 

n) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „IV. Střekovská Forbína věnovaná 100. výroční vzniku republiky“ ve výši 

40 tis. Kč 

o) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání 7“ ve výši 70 tis. Kč 

p) Nadační fond Energie pomáhá (IČ 6417914), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Bavíme se pro zdravé srdce 2018“ ve výši 30 tis. Kč 

q) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 1398172), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Nahrávka nové studiové desky skupiny Houpací koně a její vydání 

na CD nosiči“ ve výši 70 tis. Kč 

r) Pém Jaroslav (IČ 87075288), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecké slavnosti“ ve výši 100 tis. Kč 

s) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí 

nad Labem a okolí“ ve výši 55  tis. Kč 

t) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest 2018“ ve výši 70 tis. Kč 

u) Romance, z. s. (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Velikonoční provedení Mozartova requiem a cyklu postních motet 

od A. Tučapského“ ve výši 40 tis. Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „14. Různobarevný festival“ ve výši 30 tis. Kč 

w)  Spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Letní koncert skupiny The Boom Beatles Revival and Orchestra“ ve výši 

43 tis. Kč 
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x) Spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„28. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ 

ve výši 74 tis. Kč 

y) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „sK-ULpTURA – kulturní projekt spolku LAVY“ 

ve výši 31 tis. Kč 

z) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2018, jubilejní 10. ročník“ ve výši 40 tis. Kč 

aa) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2018“ ve výši 65 tis. Kč 

bb) Vágner Martin (IČ 86934741), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústí live!“ ve výši 40 tis. Kč 

cc) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Čajů fest 2018“ ve výši 34 tis. Kč 

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International 

Beatleweek 2018“ ve výši 112 tis. Kč 

b) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – Maďarsko 

2018“ ve výši 65 tis. Kč 

4. s udělením výjimky z maximálně možné požadované výše dotace v kategorii „akce 

mimořádného významu pro statutární město Úsít nad Labem“ pro: 

a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277) na akci „INTERPORTA International Music 

Competition“ – požadovaná výše dotace činí 360 tis. Kč 

b) KULT, spolek (IČ 26602598), na akci „Festival Kult 21. ročník“ – požadovaná 

výše dotace činí 500 tis. Kč 

c) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na akci „festival Barevná planeta 

2018“ – požadovaná výše dotace činí 369 tis. Kč 

5. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město 

Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč 

b) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 140  tis. Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Festival Kult 21. ročník“ ve výši 400 tis. Kč 

d) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XII. Ústecká Forbína“ ve výši 100 tis. Kč 

e) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081), na částenou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Malý Hamburk“ ve výši 170 tis. Kč 

f) Nutprodukce, s. r. o. (IČ 28959191), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cena Pavla Kouteckého 2018“ ve výši 100 tis. Kč 

g) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „festival Barevná planeta 2018“ ve výši 350 tis. Kč 
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h) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 

příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč 

D )  n es ouh l as í   

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad Labem 

– celoroční činnost“  

2 .  s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto 

subjektům: 

a) Inovační centrum ústeckého kraje, z. s. (IČ 4542088), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Startupový festival Festup“  

b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„DANCE UP! Česko-německý taneční projekt“  

c) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Čerti 

v Ústeckém podzemí“  

d) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Víno nad Labem“  

e) Prchlíková Sylva (nar. xx. x. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „KATALOG – Sylva Prchlíková“  

f) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mo(nu)mentální topografie“  

g) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Historické turistické trasy v Severním Polabí“  

E )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

F)  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

  T: 31. 3. 2018 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodů C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

  T: 28. 2. 2018 

 

34. Poskytnutí  dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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123/18 

Poskytnutí  dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb – oblast kultury, ve výši 2.000.000,- Kč, určených na částečnou 

úhradu nákladů „provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla 

a v dostavbě“ a následné uzavření smlouvy se Severočeským divadlem s. r. o. 

(IČ 22774289)  

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce 

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

T: 28. 2. 2018 

 

35. Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 

sociálním v roce 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: Krajský úřad přerozdělil finance sociálním službám 

- zkontroloval jsem všechny žádosti, které byly nad 8 % s financováním  

- zatím se nestalo, že by služby něco vracely  

 

Ing. Nechybová: je možnost snížit příspěvky a vyhlásit druhé kolo? 

 

MUDr. Madar: zjištěny nové informace ohledně vyrovnávací platby z kraje   

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

124/18 

Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Self Help Ústí na Labem z. s. (IČ:68954085), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle 

žádosti „Svépomocné aktivity“ ve výši 25 000,-Kč 

b) Centrum podpory zdraví z. ú. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti 
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dle žádosti „Cvičení mentálně postižených“ ve výši 24 500,-Kč 

c) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti 

„Rodiny na jedné lodi 2018“ ve výši 40 350,-Kč 

d) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Ústí nad 

Labem (IČ:44225466), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit 

svépomocného charakteru v sociální oblasti dle žádosti „OV STP v ČR“ ve výši 

25 000,-Kč 

e) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z.p.s. (IČ: 44556349),  

 

na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit svépomocného 

charakteru v sociální oblasti dle žádosti „Spolu to zvládneme“ ve výši              

24 190,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahový klub Tykadlo“ ve výši 31 281,-Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“  

a) společnosti DRUG OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Svépomocná skupina klientů v substitučních programech“  

C )  b ere  n a  v ědo mí  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 68 040,-Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ 

ve výši 105 360,-Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 

51 415,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum služeb 

pro rodinu Světluška“ ve výši 99 190,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum pro 

děti Světluška“ ve výši 123 775,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 142 857,-Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 172 857,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 222 857,-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 176 000-Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu 
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Ovečka“ ve výši 29 301,-Kč 

k) OPORA (IČ: 63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 611 220,-Kč 

l) OPORA (IČ: 63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 210 380,-Kč 

m) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ: 69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve výši 

125 000,-Kč 

n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 

63 000,-Kč 

o) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 84 000,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

terapeutické dílny“ ve výši 190 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace“ ve výši 469 000,-Kč 

r) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 301 000,-Kč 

s) Fokus Labe (IČ: 44226586), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 238 000,-Kč 

t) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 330 000,-Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní program“ ve výši 50 000,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 50 000,-Kč 

w) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ 

ve výši 200 000,-Kč 

x) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ: 64676803), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 70 000,-Kč 

y) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ: 64676803), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi WHITE 

LIGHT I“ ve výši 310 000,-Kč 

z) WHITE LIGHT I, z. ú. (IČ: 64676803), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ 

ve výši 190 000,-Kč 

aa) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ: 27324001), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, s tělesným 

postižením a poruchou autistického spektra“ ve výši 160 000,- Kč 

bb) Helias Ústí nad Labem, o. p. s. (IČ: 27324001), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 425 000,-Kč 

cc) Agentura Osmý den, o. p. s. (IČ: 26667649), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč 

dd) Agentura Osmý den, o. p. s. (IČ: 26667649), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Poradna-Agentura Osmý den o.p.s“ ve výši 20 000,-Kč 

ee) JURTA, o. p. s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 
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projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 55 000,-Kč 

ff) JURTA, o. p .s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 125 000,-Kč 

gg) JURTA, o. p. s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 115 000,-Kč 

hh) Bateau z. s. (IČ: 01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – zdravá rodina“ ve výši 136 214,-Kč 

ii) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 189 993,-Kč 

jj) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Klub Mixér“ ve výši 126 587,-Kč 

kk) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 217 357,-Kč 

ll) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 274 000,-Kč 

mm) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka 

a Stromeček“ ve výši 34 301,-Kč 

nn) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 151 545,-Kč 

oo) Dobrovolnické centrum, z. s. (IČ: 70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši               

64 303,-Kč 

pp) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ: 67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 118 938,-Kč 

qq) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ: 67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 237 500,-Kč 

rr) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (IČ: 70100691), 

na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 

39 188,-Kč 

ss) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ: 70100691), 

na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 

146 000,-Kč 

tt) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. (IČ: 26670763), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 62 857,-Kč 

uu) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ: 26999234), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 44 870,-Kč 

vv) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ: 26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v náhradních rodinách“ 

ve výši 49 301,-Kč 

ww) YMCA v Ústí nad Labem (IČ: 26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 90 497,-Kč 

xx) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj“ ve výši 217 858,-Kč 

yy) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 457 857,-Kč 
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zz) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc“ ve výši 172 857,-Kč 

aaa) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

bbb) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny 

– domov bez násilí“ ve výši 59 301,-Kč 

ccc) HEWER, z. s. (IČ: 66000653), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 

25 000,-Kč 

ddd) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ: 70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 15 000,-Kč 

eee) Demosthenes, o. p. s. (IČ: 25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 151 200,-Kč 

fff) Demosthenes, o.p.s. (IČ: 25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“ ve výši 30 000,-Kč 

ggg) Tichý svět, o.p.s. (IČ: 26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 60 000,-Kč 

hhh) Sociální agentura, o. p. s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 110 000,-Kč 

iii) Sociální agentura, o. p. s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ 

ve výši 80 000,-Kč 

jjj) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 110 000,-Kč 

kkk) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,-Kč 

lll) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální poradenství 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 20 000,-Kč 

mmm) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ: 70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Tlumočnické služby 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 25 000,-Kč 

nnn) Tyfloservis, o. p. s. (IČ: 26200481), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 165 000,-K 

ooo) TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. (IČ: 25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši 30 000,-Kč 

ppp) Ústecký Arcus, z. s. (IČ: 44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 90 000,-Kč 

qqq) Centrum podpory zdraví, z. s. (IČ: 22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví 

životní styl předškolních dětí“ ve výši 54 301,-Kč 

rrr) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ: 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ 

ve výši 24 301,-Kč 
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sss) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z. s. (IČ: 27001709), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Více 

času pro rodinu“ ve výši 39 301,-Kč 

D )  b ere  n a  v ědo mí  n es ouh l as  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ takto: 

a) YMCA Ústí nad Labem (IČ: 26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Předškolní centrum Beránek“ 

b) TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. (IČ: 25453629), na částečnou úhradu  

nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ 

c) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ: 70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“  

E )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

b) dopracovat přehled poskytnutých dotací KÚUK v rámci vyrovnávací platby 

 a poskytnutých dotací statutárního města Ústí nad Labem 

F)  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 29. 3. 2018 

G)  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 28. 2. 2018 
 

36. Rozpočtové opatření OKSS a OSR – oddělení cestovního ruchu 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

125/18 

Rozpočtové opatření OKSS a OSR – oddělení cestovního ruchu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a odboru 

strategického rozvoje – oddělené cestovního ruchu ve výši 246,69 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

246,69 tis. Kč v položce Vstupenky Ústí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení cestovního 

ruchu o částku 246,69 tis. Kč  
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37. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území 

Statutárního města Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

PaeDr. Čelišová: ZŠ Vojnovičova, zvolit pana Janečka místo pana Macha 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

126/18 

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol 

na území statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je    

1. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zástupce zřizovatele 

do školských rad základních škol na území statutárního města Ústí nad Labem: 

a) na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37 

- Romana Macka 

- Olga Bačinová 

b) na Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8 

- Vladimíra Charváta 

- Ing. Vladimíra Skalníka 

c) na Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 

- Karla Kariku 

d) na Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19 

- Jiřího Škodu 

- Bc. Michelle Skřivanovou 

e) na Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19 

- Ing. Bc. Petra Bandase 

- Mgr. Evu Železnou  

f) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6 

- Ing. arch. Dušana Osleje 

- Karla Punčocháře 

g) na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 

- Mgr. Davida Daduče 

- Jana Janečka 

h) na Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2 

- Mgr. Martina Krska 

- Olgu Bačinovou 

i) na Základní škole ústí nad Labem, Mírová 2734/4 

- Ing. Jiřího Macha 

- Pavla Štěpaře 

j) na Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4 
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- Pavla Dufka 

- Mgr. Renatu Zrníkovou 

k) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5 

- Mgr. Jiřího Železného 

- Mgr. Marii Čápovou 

l) na Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 

- Jaroslava Péma 

- Evu Žaludovou 

m) na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17 

- Pavla Vodseďálka 

- Bc. Denisu Oslejovou 

n) na Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38 

- Bc. Janu Bohuňkovou 

- Ivana Fišerová 

o) na Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A 

- MUDr. Jiřího Madara 

- PaedDr. Jana Eichlera 

p) na Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193 

- Martina Beneše 

- Mgr. Ivetu Hejdukovou 

q) na Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 

- Josefa Macíka 

- Lukáše Konečného 

r) na Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150 

- MUDr. Irenu Moudrou-Wünschovou 

- Yvetu Tomkovou 

s) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277 

- Ing. Miroslava Štráchala 

 

38. Platový výměr ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

127/18 

Platový výměr ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Anežky 

České 702/17, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Jindře Šteflové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 

702/17, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 3. 2018 (platový výměr č. 12/2018) 
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39. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Fakultní 

základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

128/18 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Bc. Vlasty Rytířové na vedoucí pracovní místo ředitelky Fakultní 

základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace 

ke dni 31. 7. 2018 v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Bc. Vlastě Rytířové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí 

nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost 

ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Fakultní základní 

školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

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

   Mgr. Michal Ševcovic, státní správa ve školství 

Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Marta Maděrová, Česká školní inspekce 

  Mgr. Richard Matiašek, pedagog Fakultní ZŠ  

Ota Hrbáček, člen školské rady Fakultní ZŠ  

F)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2018 jmenován 

nový ředitel Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 

příspěvkové organizace 

             T: 23. 5. 2018 
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40. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přidělení finančních prostředků na výsadbu nových stromů 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

129/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 40,79 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení provozně 

technické o částku 40,79 tis. Kč v položce Oprava a údržba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 40,79 tis. Kč Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na pokrytí nákladů spojených 

s výsadbou nových stromů 

B )  uk lád á  

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

a) zajistit náhradní výsadbu 10-ti kusů Trnovníku akátu na p. p. č. 2152/2  

k. ú. Ústí nad Labem (horní dvůr Domu kultury) 

         T: do 30. 4. 2018 

 

41. Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury 

v roce 2018 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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130/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo jeho části 

a na rozvoj infrastruktury v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

119 tis. Kč -  zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  

na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území České 

republiky v roce 2018 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 119 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 85 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku  

34 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací  

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 34 tis. Kč dle bodu  

A) 1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

T: do 30. 11. 2018 

 

42. Rozpočtové opatření OMOŠ a KP 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

131/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ a KP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Rozpočtové opatření oboru městských organizací a školství a kanceláře primátora 

v celkové výši 81,75 tis. Kč takto: 

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

v celkové výši 81,75 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 

41 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 40,75 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, 
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p. o. na akci „ZOO - rekonstrukce výběhu pro vydry malé“  

 

45. Rozhodnutí jediného společníka 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: likvidace společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

132/18 

Rozhodnutí jediného společníka 

 
Rada města po projednání  

v působnosti valné hromady Domu kultury města Ústí nad Labem, s. r. o. v likvidaci  

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení RM č. 739/17 ze dne 22. 11. 2017 

B )  s ch va lu j e  

1. závěrečnou zprávu z likvidace společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem 

s.r.o. v likvidaci, IČ 47780436, sídlo Velká Hradební 19/1025, 400 01 Ústí 

nad Labem 

2. závěrečnou účetní závěrku ke dni ukončení likvidace 30. 9. 2017 

3. rozdělení hrubého likvidačního zůstatku společnosti Dům kultury města Ústí nad 

Labem s. r. o. v likvidaci v celkové výši 612 832,92 Kč převodem na účet jediného 

společníka statutárního města Ústí nad Labem  

C )  uk lád á  

1. Ing. Petru Landovi, likvidátorovi společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem, 

s. r. o. v likvidaci 

a) zaslat čistý likvidační zůstatek společnosti na bankovní účet města  

č. 19-1125411/0100, v. s. 010640, s. s. 47780436 a o provedené platbě zaslat 

avízo 

         T: bezodkladně 

b) po odeslání výše čistého zůstatku společnosti na účet města zpracovat analýzu 

rozdílu konečné částky likvidačního zůstatku oproti hrubému likvidačnímu 

zůstatku uvedenému v bodu B) 3 tohoto usnesení 

    T: do 15 dnů od zaslání platby dle bodu C) 1. a) 

 

43. Dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 1/2014 – Kontrolní řád 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Habrová: dodatek zní v předloženém znění  

- na úvodní stránce nám chybí data 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 
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133/18 

Dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 1/2014 – Kontrolní řád 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 1/2014 Kontrolní řád v upraveném znění 

 
47. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Habrová: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

134/18 

Rozpočtová opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 2 000,00 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

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

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

2 000,00 tis. Kč v položce Městský informační systém  

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  4.900,00 tis.  Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

4.900,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4.900,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  1.700,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1.700,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1.700,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  1 000,00 tis. Kč takto: 

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

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

1 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 000,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 
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5. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  1 000,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 000,00 tis. Kč v položce Městský informační systém 

 
44. Dar Ústeckého kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: 4 ks kompletů dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 od Ústeckého kraje 

svěřujeme ÚMO Neštěmice pro využití jednotky SDH Mojžíř 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

135/18 

Dar Ústeckého kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů 

obce (JSDHO) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s budoucím uzavřením darovací smlouvy a převzetím daru 4 ks kompletů 

dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 od Ústeckého kraje pro jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů obce (JSDHO) kat. II a kat. III. 

2. se svěřením 4 ks kompletů dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 do správy ÚMO 

Ústí n. L. – Neštěmice pro využití jednotkou SDH Mojžíř (po převzetí daru od 

Ústeckého kraje) 

B )  z mo cňu j e  

1. statutárního zástupce statutárního města Ústí nad Labem - primátorku/primátora, 

příp. 1. náměstka 

a) k podpisu Darovací smlouvy na 4 ks kompletů dýchacích přístrojů Dräger PSS 

4000 s Ústeckým krajem 

 

46. Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: doporučujeme ZM schválit na další 4 leté období přísedící Okresního soudu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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136/18 

Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) d o p o r u č u j e 

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) zvolit přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem dle seznamu kandidátů 

uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 

 

Různé 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

MO – městský obvod     DZ – důvodová zpráva 

ZM – zastupitelstvo města     RM – rada města 

ÚP – územní plán     OHS – odbor hospodářské správy 

KB – Krásné Březno       

DPmÚ – dopravní podnik města Ústí nad Labem 

 

 

 


