Zápis ze 4. RM

ZÁPIS
ze 4. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 2. 3. 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 9:05 hod.
Omluveni:

nikdo

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar
Mgr. Renata Zrníková
Zapisovatelka:

Jana Škarohlídová, PO

Doplnění programu:
22. Změna organizačního řádu
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák
Hlasování o programu: 5,0,0
Program byl schválen.
Dále na stole:
Plnění usnesení RM
Upravené přílohy k bodu č. 11
Úprava návrhu na usnesení k bodu č. 13
Příloha k bodu č. 21
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 13
Poznámka: -------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ

Mgr. Javorčák: zaktualizována příloha trvajících úkonů
- mezi nesplněnými úkoly není žádný
- kolonka nesplněných úkolů – dojde k úpravě, že bude uvedeno „splněno
v prodlouženém termínu“
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 5,0,0

101/16
Plnění usnesení
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města
22. Změna organizačního řádu
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák
Mgr. Javorčák:
- jedná se o převedení ušetřeného tabulkového místa ze ŽO na SO z důvodu posílení
oblasti zkušebních komisařů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

102/16
Změna organizačního řádu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 3. 3. 2016 takto:
a) přesun jednoho tabulkového místa ze živnostenského odboru na správní odbor
b) počty zaměstnanců města zařazených do jednotlivých odborů magistrátu jsou
dány přílohou č. 2 organizačního řádu v předloženém znění
B) konstatuje,
1. že celkový počet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Ústí nad
Labem se k 3. 3. 2016 nemění
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C) ukládá
1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT
a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve smyslu
bodu A)
T: 4. 3. 2016

2.

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

Ing. Jakubec: poskytnutí dotací pro MO – město, Neštěmice a Střekov na kulturní akce, které
jsou vyjmenovány v přílohách
MUDr. Madar: žádost MO–město – překvapuje mě, že p. starosta nežádá o podporu
promenádních koncertů – p. starosta původně tvrdil, že to bude podporovat
Mgr. Zrníková: MO-Severní Terasa – navýšení rozpočtu oproti ostatním MO z důvodu konání
Duhového běhu a podpory ve výši 200 tis. Kč
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

103/16
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO
Rada města po projednání
A) schvaluje
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 neinvestiční
dotace pro MO v celkové výši 1 400 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon
státní správy a samosprávy, z toho:
- MO město
300 tis. Kč
- MO Severní Terasa
500 tis. Kč
- MO Neštěmice
300 tis. Kč
- MO Střekov
300 tis. Kč

3.

RO KT a OHS – zapojení dotace z MPO ČR
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

Ing. Jakubec: celkem 300 tis. Kč
- 180 tis. Kč na zvýšení rozpočtu KT na mzdy a souvisejícího pojistné
- 120 tis. Kč na zvýšení OHS na úhradu provozních výdajů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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104/16
RO KT a OHS – zapojení dotace z MPO ČR
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši
300 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z MPO ČR určené na výkon
činnosti jednotných kontaktních míst (JKM) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 300 tis. Kč v položce účelové
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši
180 tis. Kč určenou na úhradu části hrubé mzdy a odměn a úhradu kurzů pro
zvýšení jazykové kvalifikace zaměstnanců, kteří vykonávají činnost JKM v roce
2016 takto:
- mzdové prostředky ve výši 112 tis. Kč
- povinné pojistné ve výši 38 tis. Kč
- provozní výdaje (vzdělávání) ve výši 30 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve
výši 120 tis. Kč v položce provozní výdaje (úhrada provozních výdajů a nákladů
spojených s regionální propagací JKM v roce 2016)

4.

„Správa a provoz krematoria“ - schválení kvalifikační dokumentace
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
MUDr. Madar: chybí termíny
Ing. Nechybová: doplní se poté dle zákona
MUDr. Madar: procesní a kvalifikační předpoklady – definice pece – doba trvání žehu – musí
to tam být?
- kdo tyto podmínky vytvářel?
Mgr. Studenovský: musí být splněny ekologické podmínky definice pece
- Ing. Tichý – znalec v tomto oboru – pomohl nastavit technické podmínky
- podmínky jsou pro nás jakési minimum, abychom mohli podle čeho vybírat
Ing. Nechybová: podrobnými podmínkami se předejde návrhům nekvalitní služby
- důvěřovala bych znalci
- pokud budou podmínky diskriminační, zájemci se ozvou
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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105/16
„Správa a provoz
dokumentace

krematoria“

–

schválení

kvalifikační

Rada města po projednání
A) schvaluje
1. kvalifikační dokumentaci vč. příloh koncesního řízení s názvem „Správa a provoz
krematoria“
B) pověřuje
1. Mgr. Lucii Kinter Radičovou, vedoucí právního oddělení právního odboru MmÚ
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s koncesním řízením s názvem
„Správa a provoz krematoria“
2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s koncesním řízením s názvem
„Správa a provoz krematoria“, v případě nepřítomnosti Mgr. Lucie Kinter
Radičové
C ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Mgr. Miloš Studenovský, vedouci PO
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, veoucí právního odd. PO
d) Jan Hodný, technik ODM
e) Ing. Oldřich Tichý, autorizovaný inženýr a znalec
2. náhradníci:
a) Jan Pavelka, ODM
b) Ing. Jana Houšková, odd. veřejných zakázek PO
c) Mgr. Petra Seigertschmiedová, právní odd. PO
d) Ing. Romana Röhrlová, referentka ODM
e) Ing. Miroslav Harciník, ředitel MSÚL

5.

Vzdání se smluvní pokuty ve vztahu ke společnosti Mystique s.r.o.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
p. Dufek: 924 tis. Kč je nájem bez příslušenství?
- kolik činila pokuta?
Mgr. Studenovský: ano
- z každého čtvrtletí se vypočítávala pokuta
- exekutor nevymohl zatím ani dlužné nájemné
MUDr. Madar: soud vyměřil soudní poplatek ve výši 468 930,- Kč, což je vypočítáno
z částky 6 234 060,- Kč?
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Mgr. Studenovský: ano
- jsou to 4% z částky – soud to vypočítává cca na 10 let dopředu – u sankce není
definováno, kdy by skončila
MUDr. Madar: neměla by být v usnesení uvedena částka?
Mgr. Studenovský: neměla, smluvní pokuta každý den roste
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržela Mgr. Zrníková)

106/16
Vzdání se smluvní pokuty ve vztahu ke společnosti Mystique
s. r. o.
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se vzdáním se smluvní pokuty dle nájemní smlouvy č. 1014417 ze dne 30. 1. 2012
uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a společností Mystique s. r. o.
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 20. 4. 2016

6.

Rozpočtové opatření OHS – převod nedočerpaných fin. prostředků
Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí OHS

Ing. Janík: souhlas s převodem uspořených finančních prostředků z min. roku do letošního
rozpočtu
- prostředky použity na výdaji v souvislosti s organizační změnou, zbylé peníze na
údržbu, nákup náhradních dílů pro automobily apod.
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

107/16
Rozpočtové
prostředků

opatření

OHS

–

převod

nedočerpaných

fin.

Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OHS ve výši 430 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
430 tis. Kč
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS v položce provozní výdaje
částku o 430 tis. Kč

7.

Rozpočtové opatření OIÚP a OHS - „Interiérové úpravy vstupních prostor budovy
Magistrátu města Ústí nad Labem“
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Šartnerová: na zajištění přípravy interiérových úprav vstupních prostor budovy MmÚ
- minulý týden jsme obdrželi od památkového ústavu souhlasné stanovisko
- nejde o žádné stavební úpravy – bude vymalováno a zařízeno novým nábytkem
- městský architekt odsouhlasil
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

108/16
Rozpočtové opatření OIÚP a OHS - „Interiérové úpravy
vstupních prostor budovy Magistrátu města Ústí nad Labem“
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování a odboru hospodářské
správy ve výši 1 000,00 tis. Kč na úpravy vstupních prostor budovy Magistrátu
města Ústí nad Labem takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků
v celkové výši 1 000,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování, oddělení přípravy a realizace investic o částku 920,00 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy
v položce provozní výdaje o částku 80,00 tis. Kč

8.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci „Ústí nad Labem,
Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Šartnerová: ke smlouvě s KÚÚK – dotace na zpracování projektové dokumentace
- žádost o prodloužení termínu – bylo prodlouženo dokonce letošního roku
- KÚÚK to schválil
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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109/16
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci
„Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod
na ČOV Ústí nad Labem“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního
hospodářství ÚK č. 13/SML2413 na akci „Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace
a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“

9.

Úprava usnesení RM č. 78/16 ze dne 10. 2. 2016
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

110/16
Úprava usnesení RM č. 78/16 ze dne 10. 2. 2016
Rada města po projednání
A) upravuje
1 . usnesení RM č. 78/16 ze dne 10. 2. 2016 v bodě B) 2. c) takto:
a) výměra „165 m2“ se nahrazuje výměrou „1282 m2“
b) ostatní text zůstává nezměněn
10. Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: příspěvek na sazenice a malé vzrostlé stromy na osazení do lesů ve správě MmÚ
- ÚK poslán dopis o prodloužení lhůty podání žádosti – akceptováno
MUDr. Madar: proč se to nestihlo do 8. 2. 2016?
Ing. Dařílek: nebyla RM, aby se to schválilo
- zaslán dopis na KÚ, že bude 2. 3. 2016 schváleno RM
- spoluúčast tam není
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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111/16
Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. podání žádosti o příspěvek z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření
v lesích Ústeckého kraje dle výzvy ze dne 8. 1. 2016 ve výši 196 680 Kč
11. Dodatek k příkazní smlouvě – areál „Zanádraží“
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: dodatek reaguje na zprovoznění částí Zanádraží – Cyklopoint a Infocentrum
- na stole k dispozici opravený dodatek – MS provedli úpravu mandátní odměny –
ponížení měsíční částky o cca 20 tis. Kč měsíčně, zároveň akceptováno, že příspěvek
bude vyplácen od 14. 3. 2016
- je to rozpočítáno podle dní – březen rozdělen do dvou částek
MUDr. Madar: měl tu sedět p. ředitel, nejednalo se ani s PhDr. Müllerovou, PhD. ani se mnou
- budeme muset ohlídat výši částek
Ing. Dařílek: z dodatku vyřazeny jednorázové náklady na zřízení Cyklopointu a Infocentra
- počítače budou pořízeny z jiné kapitoly
- odměnu za dva bloky MS dostaly
MUDr. Madar: návrh projednat na další RM – příští týden schůzka, necháme si to od p.
ředitele vysvětlit
Ing. Dařílek: po dohodě materiál stahuji
12. Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa a údržba komunikací
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: poslední dva převody z ušetřených prostředků v loňském roce:
- doplnění části na rozvoj cyklistiky – vybudování cyklotrasy a cyklostezky za
stadionem
- druhá část – 1 mil. Kč na infrastrukturu u ul. Dvojdomí – čekáme na souhlas církve,
pozemek podléhá restituci – MO Neštěmice má alokovány na toto peníze
MUDr. Madar: cyklotrasa – 1 mil. Kč je v provozních penězích a nyní převáděn z rezervy 1
mil. Kč do investic – 1 mil. Kč vám z provozu můžeme vzít a převést na rezervu?
Ing. Dařílek: v předchozím rozpočtu to nebylo kryté
- cyklorozpočet máme jako provozní
- pokud dostaneme dotace, tak peníze zbydou a použijí se na jiné cykloprojekty nebo
RM rozhodne co s nimi
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 5,0,0

112/16
Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa
a údržba komunikací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 794,39 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
3 794,39 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 3 794,39 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1 000 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
1 000 tis. Kč na akci Komunikace Dvojdomí, sk. č. 03
13. Dohoda o využívání komunikací a odstavných ploch
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: stahuji, z důvodu, že DPMÚ chce doplnit do smlouvy některé záležitosti ohledně
bezpečnosti
14. Staženo
15. Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2015
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: opakovaně využívají služeb Ing. Staňkové – žádají o odsouhlasení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

113/16
Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok
2015
Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako
jediný společník Metropolnet, a. s.
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A) schvaluje
1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713,
DIČ: CZ6453182021, IČ: 44291132) na základě návrhu Představenstva společnosti
Metropolnet a. s., jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti
Metropolnet, a. s. z účetní období 2015
16. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: přijetí daru pro FZŠ České mládeže na „Třídu v přírodě“ pro školu
ZŠ Mírová na pořízení učebních pomůcek
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

114/16
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města po projednání
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 29 985 Kč do vlastnictví
Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové
organizace, od společnosti EDUin, o. p. s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00
Praha 4, IČ 24706370, na zajištění a realizaci projektu „Třída v přírodě“
v programu Extra třída
2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 40 000 Kč do vlastnictví
Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace, od
společnosti TRCZ s. r. o., se sídlem Průmyslová 1165, 410 02 Lovosice,
IČ 26486059 na pořízení učebních pomůcek
17. Souhlas vlastníka s umístěním sídla pobočného spolku v budově Pražská 127/53
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: budova svěřena do hospodaření DDM – o sídlo žádá Asociace TOM
ČR – veslařský spolek
- je to na základě pravidel, co schválilo PO
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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115/16
Souhlas vlastníka s umístěním sídla pobočného spolku v budově
Pražská 127/53
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s umístěním sídla pobočného spolku s názvem „Asociace TOM ČR, TOM 7104–3.
VOM“, IČ 71159223 v budově na adrese Pražská 127/53, 400 01 Ústí nad Labem,
po předložení smlouvy uzavřené dle bodu B) odst. 1. písmeno a) tohoto usnesení
B) ukládá
1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
a) uzavřít smlouvu o výpůjčce s pobočným spolkem „Asociace TOM ČR, TOM
7104 – 3. VOM“, IČ 71159223 na prostory na adrese Pražská 127/53, 400 01
Ústí nad Labem, s ustanovením, že po ukončení výpůjčky nebude vypůjčitel
nadále oprávněn využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude
povinen na příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději
do 30 dnů ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této
povinnosti se vypůjčitel musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci
ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese
Pražská 127/53, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím
není dotčen.
18. Stanovisko obce k provedení zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: ZUŠ Evy Randové požádala o navýšení počtu žáků
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

116/16
Stanovisko obce k provedení zápisu změny v rejstříku škol
a školských zařízení
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s navýšením celkové kapacity Základní umělecké školy Evy Randové, Ústí nad
Labem, W. Churchilla 4, p. o. z 820 na 950 žáků od 1. 9. 2016
19. RO FO a OMOŠ - snížení schváleného příspěvku na provoz p. o. Městské služby
Ústí nad Labem
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
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PhDr. Müllerová, PhD.: areál Větruše, které spravují MS na základě příkazní smlouvy
- finance na správu jim byly dány do rozpočtu, ale nebyla ukončena příkazní smlouva –
potřeba vrátit peníze a správa bude prováděna ODM
MUDr. Madar: zkoušíme hledat možnosti, jak zlevnit areál Větruše – prováděny rozbory
nákladů
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

117/16
RO FO a OMOŠ - snížení schváleného příspěvku na provoz p. o.
Městské služby Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací a školství
v celkové výši 3 642 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské v položce příspěvek na provoz p. o. Městské služby Ústí nad Labem
o částku 3 642 tis. Kč
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 408 tis. Kč v položce
finanční rezerva
c) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 3 234 tis. Kč v položce převody
z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)
20. Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2015
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
Mgr. Javorčák: pravidelný materiál, který předkládáme za celý předchozí kalendářní rok
- obsáhlý informativní materiál se spoustou údajů
- je škoda, že si to málo lidí přečte – každý si může udělat obrázek, jak se na MmÚ
pracuje
MUDr. Madar: nicneříkající materiál
- musí to být ze zákona?
- stačilo by, kdyby byl materiál stručnější, přehlednější, se statistikou jednotlivých
odborů
Mgr. Javorčák: vzniklo již dávno na žádost radních
- u některých odborů to jde, u některých ne
MUDr. Madar: chtěl bych lepší a přehlednější statistiku
- pro VO je zpracovávání materiálu nepříjemné
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Mgr. Javorčák: toto je souhrnná informace
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

118/16
Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad
Labem za rok 2015
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. souhrnnou zprávu o činnosti kanceláře primátora, kanceláře tajemníka, interního
auditora a jednotlivých odborů magistrátu za rok 2015
21. Poskytnutí peněžitých darů
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Ing. Nechybová: romský spolek pořádá charitativní ples pro dětský domov na Střekově a žádá
o finanční příspěvek
- v předchozích letech šel příspěvek rovnou příjemci
- návrh na usnesení na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

119/16
Poskytnutí peněžitých darů
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 10 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov
a Školní jídelna, p. o., IČO: 44555440, se sídlem Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad
Labem, zastoupené paní ředitelkou Mgr. Hanou Melzerovou, MBA, na
volnočasové aktivity dětí
b) ve výši 20 tis. Kč Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a. s., se sídlem Sociální
péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 28707117, zastoupenému panem
Jiřím Vondrou, předsedou správní rady, na podporu Dětské kliniky Masarykovy
nemocnice Ústí nad Labem
Různé:
----------------Jednání RM bylo ukončeno v 9:50 hod.
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Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jiří Madar

………………………………………………

Mgr. Renata Zrníková

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

ZKRATKY:
RM – rada města
MD ČR – Ministerstvo dopravy ČR
ŽO – živnostenský odbor
MS – Městské služby

SO – správní odbor
KT – kancelář tajemníka
KÚÚK – Krajský úřad ústeckého kraje
VO – vedoucí odborů
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