Zápis ze 4. RM

ZÁPIS
4. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 8. 2. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný
PaedDr. Květoslava Čelišová
Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Doplnění programu:
Program byl schválen 5,0,0
Dále na stole:
- materiál č. 32
- plnění usnesení
V kolovadle:
- materiály k bodům č. 2, 13, 15 a 17

1.

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

Mgr. Habrová: na stole máte přehled trvajících úkolů, kterých je celkem 20
- k dnešnímu dni RM uložila celkem 375 úkolů
- nesplněný úkol neevidujeme žádný
- tajemník uložil vedoucím odborů sjednocení tabulek s detailním přehledem plnění
usnesení, tyto se poté uloží na disk „O“ a tabulka bude dostupná pro náhled vedení
města
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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60/17
Plnění usnesení RM
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města
2.

Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou
arciděkanstvím Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

farností

–

Mgr. Studenovský: návrh na souhlas k odkoupení pozemků ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti
- jedná se o pozemky, které jsou uprostřed areálu Rekultivace ve Všebořicích
- církev nás žaluje za neoprávněné užívání a žádá o vyklizení pozemku, což je nemožné
- církev nabízí, že by nám pozemky převedla směnou nebo odprodejem – původní
návrhy byly v řádech milionů
- teď jsme dostali návrh na celkovou částku 948 tis. Kč a zpětně nějaké ušlé nájemné
- z hlediska města je výhodné vlastnit a zcelit celý areál
- doporučeno, abychom pozemky od církve odkoupili
Ing. Nechybová: požadavky byly na předchozích jednáních s církví vyšší
MUDr. Madar: 420 tis. Kč je ušlé nájemné?
Mgr. Studenovský: ano
p. Dufek: je to za 3 roky zpětně
- jednal jste s nimi, jestli by byli ochotni ještě snížit cenu?
Mgr. Studenovský: snížit nechtějí
- církev při soudním jednání několikrát změnila žalobní petit a pokaždé žalovala něco
jiného
- proč se soud táhne tak dlouho, je osobně na paní soudkyni
MUDr. Madar: do ZM půjde už návrh kupní smlouvy?
Mgr. Studenovský: smlouva není podmínkou, šlo by o dohodu o narovnání, tj. o schválení
samotného aktu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová
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61/17
Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou
farností – arciděkanstvím Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s návrhem na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou farností –
arciděkanstvím Ústí nad Labem spočívajícím v odkupu pozemků parc. č. 898/371,
898/373 a 898/375, vše v k. ú. Všebořice, obec Ústí nad Labem, za celkovou kupní
cenu ve výši 948.684,- Kč a uhrazením částky 420.000,- Kč z titulu bezdůvodného
obohacení
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh dle bodu
A) 1. tohoto usnesení
T: 5. 4. 2017
3.

Veřejná zakázka „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: vyhlášení veřejné zakázky na velkoplošnou opravu v ulici Štefánikova
- jedná se o běžný proces, kdy RM schvaluje vyhlášení zakázky
Ing. Nechybová: proč v režimu zjednodušeného řízení nesmí přesáhnout 3,9 mil. Kč?
Mgr. Studenovský: protože zakázek bude vícero
MUDr. Madar: mám problém se silnicí, není tam ani jedna díra
Ing. Dařílek: posudek na tuto ulici máme z roku 2002 a již tehdy nevyhovoval bezpečnosti
silničního provozu
- na tuto komunikaci peníze máme, ušetřili jsme si na ní z VŘ
- ulice má udělaný povrch cca před 24 lety
- jsou tam záplaty, které drží, ale zbytek se bortí
Ing. Nechybová: na celoplošné opravy moc peněz není
Ing. Dařílek: je to jedna z nejzatíženějších komunikací ve městě
PaeDr. Čelišová: kdy byla naposledy opravena ul. Štefánikova? Některé ulice jsou v horším
technickém stavu
Ing. Dařílek: každý rok je opravovaná – záplatovaná. Některé komunikace, které jsou
v horším stavu, mají rozpočet celoplošné opravy podstatně vyšší – na to v rozpočtu nemá
odbor finance.
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová
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62/17
Veřejná zakázka „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné
vrstvy vozovky“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Štefánikova – velkoplošná obnova
obrusné vrstvy vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši
3 900 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Štefánikova – velkoplošná obnova
obrusné vrstvy vozovky“
B) pověřuje
1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“, včetně případného
vylučování uchazečů
2 . Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“ včetně případného
vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche
C ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí ev. úseku správy, údržby a evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM
c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí odd. veřejných zakázek PO
d) Bc. Naďa Wallerová, referentka odd. veřejných zakázek PO
4.

Poskytnutí příspěvku na prevenci parazitárních onemocnění spárkaté zvěře
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing. Heymerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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63/17
Poskytnutí příspěvku na prevenci parazitárních onemocnění
spárkaté zvěře
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí daru Českomoravské myslivecké jednotě, z. s. okresnímu mysliveckému
spolku Ústí nad Labem, IČ 67777881, ve výši 20 000,- Kč na prevenci
parazitárních onemocnění spárkaté zvěře
5.

Rozpočtové opatření OIÚP – poskytnutí neinvestičního příspěvku ZOO Ústí nad
Labem, p. o. na provoz
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

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

64/17
Rozpočtové opatření OIÚP – poskytnutí neinvestičního příspěvku
ZOO Ústí nad Labem, p. o. na provoz
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OIÚP a OMOŠ ve výši 95,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 95,00 tis. Kč
u akce „Investiční rezerva OIÚP – PD - ZOO“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro Zoologickou
zahradu Ústí nad Labem, p.o. ve výši 95,00 tis. Kč (na pokrytí běžných
provozních nákladů)
6.

Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Ing. Dařílek: na základě digitalizace katastru došlo k posunutí části, jedná se o 4 m2 za cenu
1200 Kč/m2
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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65/17
Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s převodem části pozemku p. č. 184/1 o výměře cca 4 m2 z celkové výměry
11940 m2 v k. ú. Dobětice formou prodeje Vladimíru Komárkovi, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 1.200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického
plánu
7.

Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Ing. Dařílek: na základě vyhlášeného záměru předložili Vodičkovi nabídku na 300 Kč/m2
- jedná se o prodej částí pozemku v Neštěmicích
MUDr. Madar: není to katastrálně omezené, kdo to zaměří?
Ing. Dařílek: pokud rozhodne ZM, tak se udělá geometrický plán a poté se uzavře smlouva a
na základě smlouvy se zapíše do katastru nemovitostí
- dokud není rozhodnuto o prodeji, tak neděláme geometrický plán
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

66/17
Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s převodem části pozemku p. č. 936/2 o výměře cca 120 m2 z celkové výměry
540 m2 v k. ú. Neštěmice formou prodeje Luďku a René Vodičkovým, xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba
komunikace a musí zůstat volný manipulační pás pro potřeby správce
komunikace o min. šíři 1 m podél komunikace
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického
plánu
6

Zápis ze 4. RM

8.

Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Ing. Dařílek: p. Klocová si dělá pořádek kolem své nemovitosti a při zaměření se přišlo na
to, že část cyklostezky leží na jejím pozemku, jedná se o 9 m2, je v zájmu města
pozemek pod cyklostezkou vlastnit.
- MK doporučila nabytí části pozemku 100 Kč/m2
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

67/17
Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s nabytím části pozemku p. č. 715 o výměře cca 9 m2 z celkové výměry 1465 m2
v k. ú. Brná nad Labem formou prodeje za částku 900,- Kč s tím, že veškeré
náklady na převod včetně geometrického plánu uhradí nabyvatel
9.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

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

68/17
Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 239 m2 z celkové výměry
2063 m2 v k. ú. Klíše
2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 470 m2 z celkové výměry
2063 m2 v k. ú. Klíše
10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: p. Smetana koupil dům v dražbě, vedle něhož je zahrada ve vlastnictví města,
která je spojena s tímto domem a na zahradu má město uzavřenu nájemní smlouvu
s původní majitelkou domu
- p. Smetana požádal o odkup zahrady a MK doporučuje schválit záměr prodeje
dotčeného pozemku. Podmínkou záměru je, že případní uchazeči berou na vědomí, že
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na pozemku vázne břemeno ve formě nájemní smlouvy, kterou nový vlastník musí
převzít.
p. Dufek: dům šel do exekuce a zahrada byla pronajata od nás
- nový vlastník by si chtěl přikoupit zahradu přilehlou k domu
Ing. Dařílek: zahrada je města
- nájemní vztah přechází na nového vlastníka
MUDr. Madar: můžeme prodat zahradu i s nájemní smlouvou?
Ing. Dařílek: ano můžeme
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

69/17
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1001 o výměře cca 600 m2 z celkové výměry
722 m2 v k. ú. Předlice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že na předmětný pozemek je uzavřena nájemní
smlouva se třetí osobou
e) nabyvatel před zaměřením provede zaměření veřejného osvětlení a v případě
potřeby bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Statutárního města
Ústí nad Labem spočívajícího v právu strpění veřejného osvětlení
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického
plánu
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
h) složení kauce ve výši 18.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem do
ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že výše
kauce bude zálohou na kupní cenu
i) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením
od záměru účastníkem, propadne kauce městu
11. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: Česká pošta požádala o umístění schránky, ale bohužel místo, které si vybrala,
by bránilo průchodu
Ing. Nechybová: projednat to s nimi, aby si schránku umístili na vhodnější místo
8
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Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

70/17
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Brná nad
Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1393/1 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry
1566 m2 v k. ú. Brná nad Labem
12. Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: v současné době má nájemce p. Lácha pronajatý novinový stánek od města.
V rámci soutěže nabídl nájemné ve výši 25 410 Kč
- požádal město o snížení pronájmu na 9 500 Kč. Toto MK nedoporučila schválit a pan
Lácha předal nový návrh výše měsíčního nájemného, ve kterém uvádí, že je schopen
platit nájemní do výše 15 tis. Kč/měsíc
- doporučeno neschválit a počkat, zda nezměněný nájem bude ze strany p. Láchy
akceptován
- buď stánek můžeme zrušit na Mírovém náměstí, nebo schválit nový záměr pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

71/17
Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu novinového stánku ze dne 6. 6. 2011
s Romanem Láchou, IČ 499 21 967, kterým se mění výše nájemného
13. Záměr prodeje 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: p. primátorka svým usnesením na základě žádosti manželů Jonášových schválila
záměr prodeje
- jsou dva uchazeči a na základě jednání se dohodli, že každý potřebuje jednu část
uvedeného pozemku
- návrh revokovat usnesení a schválit nový záměr
- zájemci si udělali novou vzájemní dohodu, vychází to ze dvou předložených nabídek
9
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Ing. Nechybová: ze záměru, který jsem schválila, vypadává prodej p. p. č. 849
Ing. Dařílek: ano, to provede městský obvod
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

72/17
Záměr prodeje 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 402/16 ze dne 30. 11. 2016
v úplném znění
B) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 60 m2 označené jako díl „A“
pro Františka Minárika, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx a části
pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 130 m2 označené jako díl „B“ pro manžele Ing.
Moniku a Ing. Dalibora Jonášovi, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, vše v k. ú.
Předlice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) bezdlužnost žadatelů vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: neschválení záměru prodeje z důvodu dvou nesouhlasných stanovisek
MUDr. Madar: proč jim to nedáváme?
Ing. Dařílek: protože není soulad s ÚP, jedná se o veřejné prostranství
- můžeme sjednat nájemné
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

73/17
Záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodej části pozemku p. č. 517/1 o výměře cca 167 m2 v k. ú. Brná nad
Labem
10
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15. Dodatek č. 3 mandátní smlouvy – správa Městského stadionu
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: došlo ke zprovoznění dvou částí bočních tribun A2 a A3 na městském stadionu,
je potřeba rozšířit seznam daný přílohou mandátní smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

74/17
Dodatek č. 3 mandátní smlouvy – správa Městského stadionu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě o obstarání správy a údržby „Městského
stadionu“ a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 12. 2013 ve znění
pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2015
s Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ 71238301,
kterým se doplňuje seznam spravovaného majetku, pořízeného v rámci dokončené
akce „Městský stadion Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“
16. Dohoda o narovnání – Tenis club Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: předmětem dohody je dokončený proces výpovědi, kterou město dalo TC ÚL
- výpověď nebyla akceptována a o výpovědi by rozhodoval soud
- touto dohodou se to vše mimosoudně narovná
- v areálu jsou budovy, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, ale nejsou na žádném
listu vlastnictví. Touto dohodou se říká, že budovy jsou vlastnictvím města a dojde
k jejich zápisu na list vlastnictví města v katastru nemovitostí
- součástí dohody je proces dlouhodobého nájmu mezi městskými službami a TC ÚL za
podmínek, které město schválilo v rámci nového záměru pronájmu, tzn. 42 tis.
Kč/ročně
- předmětem dohody je i zpětná úhrada poplatku za používání areálu, a to zpětně od
doby, kdy město dalo TC ÚL výpověď
MUDr. Madar: smlouvu s TC ÚL budou uzavírat Městské služby na 25 let?
Ing. Dařílek: ano
Ing. Nechybová: TC ÚL uznává, že my jsme vlastníky budov
Ing. Dařílek: ve hře jsou dva soudní spory a dohoda tyto spory narovnává
Ing. Nechybová: tím že se to narovná, tak dojde k uklidnění situace a mohou žádat o dotace
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
11
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75/17
Dohoda o narovnání – Tenis club Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. dohodu o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Tenis clubem Ústí
nad Labem, IČ: 18380514 v předloženém znění
17. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na akci „Ústí nad Labem – Strážky
kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L.“
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: město nabylo kanalizační sběrač do svého vlastnictví, čímž splnilo podmínku,
aby formou výpůjčky byl sběrač předán jeho provozovateli, tj. SVS a.s.
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1 - Čelišová

76/17
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na akci „Ústí nad
Labem – Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na
kanalizační síť města Ústí n. L.“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na akci „Ústí nad Labem – Strážky
kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L.“
18. Rozpočtové opatření ODM – investice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o převod nečerpaných investičních finančních prostředků ODM
- nejvyšší položkou jsou 2,78 mil. Kč, které byly schváleny na akci Tovární ulice –
přechod pro chodce a vyznačení cyklistických pruhů
- v současné době běží VŘ
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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77/17
Rozpočtové opatření ODM – investice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale
v roce 2016 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků do rozpočtu roku
2017 ve výši 3 562 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši
3 562 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
617,30 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
84,70 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD, sk. 01
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
80 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Na Spálence – PD, sk. 01
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
2 780 tis. Kč na akci Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy, sk. 03
19. Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jde o převod zasmluvněných finančních prostředků z r. 2016 do rozpočtu r. 2017
- realizace některý oprav, údržby a nákupů se nám posunula do r. 2017
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení:

78/17
Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 2.952,45 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
2.952,45 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 2.952,45 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
finančních prostředků ve výši 300,28 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
13
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2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
300,28 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 300,28 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 161,24 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
161,24 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 161,24 tis. Kč
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 687,48 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
687,48 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 687,48 tis. Kč
5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 1.300,75 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1.300,75 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 1.300,75 tis. Kč
20. Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: nabídka od společnosti Palírna U Zeleného stromu na odkup obchodního podílu
v hokeji ÚL za částku 7,2 mil. Kč
- komise mládeže a sportu nedoporučuje tento nákup podílu, ale budeme jednat o dalším
financování na další roky
- předložíme ZM
MUDr. Madar: koupilo by se 10% od mládeže
- ZM rozhodne
Ing. Nechybová: nabídka společnosti Palírna U Zeleného stromu přišla 6. 1. 2017 a
z časových důvodů to nebylo možné projednat v patřičných komisích
- o této nabídce dopředu společnost nikdy nehovořila a přišlo to bez předchozího
projednání s vedením města
Hlasování o usnesení: 5,0,0
14
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79/17
Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., IČ 27336760 s návrhem na
odkup 50% podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.,
IČ 03261255
B) nedoporučuje
1. akceptovat předložený návrh společnosti Palírna U Zeleného stromu a. s.,
IČ 27336760 na odkup podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.,
IČ 03261255
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 5. 4. 2017
b) jednat s vedením společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., IČ 27336760
o možném odkupu podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.,
IČ 03261255 po skončení sezóny 2016/2017
21. Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce
2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

80/17
Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad
Labem, p. o. v roce 2017
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast kultury v roce 2017 pro Severočeskou vědeckou knihovnu
v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČ 000 83 186, v celkové výši
400 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je
částečná úhrada nákladů na „Nákup knihovního fondu v roce 2017 pro pobočky
knihovny, pro lidovou půjčovnu a pro dětské oddělení, které plní městskou funkci
Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, p. o.“
B) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 5. 4. 2017
15
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22. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: z roku 2016 nám zbylo v rozpočtu odboru 1 020,6 tis. Kč
- OKSS žádá o zapojení výše uvedených finančních prostředků do neinvestiční části
výdajového rozpočtu OKSS dle bodu A) 1. a), b), c), d) v usnesení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

81/17
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu
a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 1 020,60 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši
1 020,60 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 120,60 tis. Kč
v položce oblast sportu
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 800,00 tis. Kč
v položce oblast ostatní činnosti
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 100 tis. Kč
v položce Vstupenky Ústí
23. Stanovy společnosti Metropolnet a. s.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: Metropolnet po projednání ve svých orgánech předkládá návrh nových
stanov své společnosti
- termín daný zákonem nebyl splněn a je nezbytně nutné provést úpravu
MUDr. Madar: tyto stanovy musí do ZM
Ing. Nechybová: návrh na úpravu usnesení
- chceme vyjádření právního odd., s výkladem odpovědností VH a v případě, že by tam
byly nesrovnalosti, tak žádám, aby materiál byl znovu předložen do RM, než půjde do
ZM
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v upraveném znění: za B) ukládá MUDr. Madarovi
předložit materiál do ZM 5. 4. 2017
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0
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82/17
Stanovy společnosti Metropolnet a. s.
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, jako jediný společník Metropolnet, a. s., se Stanovami společnosti
Metropolnet a. s. v předloženém znění
B) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit stanovy společnosti Metropolnet a. s. Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 5. 4. 2017
24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ a MŠ
Jitřní 277, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

Ústí

nad

Labem,

PhDr. Müllerová: jde o poskytnutí daru v rámci projektu Nadace AGROFERT
- dar má být ve výši 49 500 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

83/17
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ a MŠ Ústí nad Labem,
Jitřní 277, p. o.
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru od Nadace AGROFERT se sídlem
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 24188581 ve výši 49 500,- Kč
do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. na
podporu dětí v rámci projektu Sportovní centra Nadace AGROFERT
B) d ě k u j e
1. dárci za poskytnutí peněžitého daru
25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: jde o odsouhlasení bezplatného nabytí 1 ks kasičky na mince v hodnotě
94 500 Kč od společnosti ZOO – FREUNDE Dresden
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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84/17
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) souhlasí
1. s přijetím věcného daru 1 ks kasičky na mince (trychtýř) v hodnotě 94 500,00 Kč
od společnosti ZOO-FREUNDE Dresden e.V. Tiergartenstr. 1, 01219 Drážďany,
Německo DIČ 201/142/02119 do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
B) děkuje
1. dárci za poskytnutý věcný dar
26. Smlouva č.2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Masarykova
781/318B, Ústí nad Labem (zdravotní středisko) na umístění Pečovatelské služby
Ústí nad Labem, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: jde o úpravu smlouvy po změně zákona, která byla provedena a za měsíc
bude nájemní částka zvýšena z 20 604 Kč na 22 763 Kč
p. Dufek: naše organizace a platíme nájem?
- nemáme vlastní prostory?
PhDr. Müllerová: už se hledalo a lepší místo nemáme
MUDr. Madar: zkusit najít jiné prostory v majetku města, abychom to od 1. 1. 2018 mohli
změnit
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v upraveném znění: ukládá vedoucí OMOŠ hledat
vhodné prostory v objektech ve vlastnictví města
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

85/17
Smlouva č. 2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání
v objektu Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem (zdravotní
středisko) na umístění Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o.
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. ukončení smlouvy č. 1/2012 o nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova
781/318B, Ústí nad Labem mezi MUDr. Janou Dvořákovou, MUDr. Janem
Dvořákem, oba bytem xxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx a Pečovatelskou službou Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizací dohodou ke dni 28. 2. 2017
18
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B) schvaluje
1. uzavření smlouvy č. 2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu
Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem mezi MUDr. Janou Dvořákovou
a MUDr. Janem Dvořákem, oba bytem xxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx
a Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací s účinností od
1. 3. 2017
C) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OMOŠ
a) hledat vhodné prostory pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o.
v objektech, které jsou v majetku města
T: 1. 1. 2018
27. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: jde o přihlášení MŠ Kameňáček a MŠ Vojanova do projektu podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ
- spoluúčast tam není
- příspěvek na platy a na vzdělání
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

86/17
Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Rada města po projednání
A) souhlasí
1 . s realizací projektu „Vzděláváme ke šťastnému dětství“ v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Mateřské škole
Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci, se sídlem
Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 70225982
2 . s realizací projektu „Veselá školka pro všechny“ v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Mateřské škole, Ústí nad
Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci, se sídlem Vojanova 594/34,
400 07 Ústí nad Labem, IČ 70225966
28. Souhlas s podáním žádosti ZŠ Vinařská o dotaci na projekt v rámci Výzvy č. 47
Infrastruktura základních škol (SLV)
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: ředitel žádá o souhlas s podáním projektového záměru v rámci této výzvy –
infrastruktura základních škol (SLV)
- mělo by jít o projekt komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy
- celková výše je 3,975 mil. Kč
- je zde spoluúčast ve výši 397 500 Kč
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MUDr. Madar: když školy na to nemají, tak by to město mělo dofinancovat
Ing. Nechybová: souhlasím, že peníze se musí dostat do škol
MUDr. Madar: u zpracování projektové dokumentace je nabídková cena, proběhlo VŘ?
- jak se dostal k projektové dokumentaci ředitel?
PhDr. Müllerová: s částkou 80 tis. Kč přišel sám, zda-li dostane souhlas
MUDr. Madar: byla tam poptávka nebo ne?
PhDr. Müllerová: předpokládám, že ředitel dodržuje směrnici a bude mít poptávkové řízení
zařízeno
P. Dufek: nemůžeme souhlasit s něčím, co jsme neviděli
PhDr. Müllerová: to bude příprava projektové dokumentace podle bodu A) 1.
- my souhlasíme s tím, že na základě toho, že dáme souhlas, že se přihlásí, tak ten
projekt teprve začne zpracovávat
Ing. Nechybová: ZM vždy schvaluje přijetí dotace
PhDr. Müllerová: je to do roku 2018, tak aby se počítalo s těmi 10% spoluúčasti v rozpočtu na
r. 2018
- v upraveném znění: bod č. 2 vypouštíme a ostatní body se posouvají
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

87/17
Souhlas s podáním žádosti ZŠ Vinařská o dotaci na projekt
v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV)
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové
organizace, IČ 44555229 o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních
škol (SVL) na projekt „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy“
a) se spolufinancováním žadatele ve výši 100 % neuznatelných nákladů projektu
a spolufinancováním zřizovatele ve výši 10% uznatelných nákladů, přičemž
předpokládané celkové náklady na projekt „Komplexní rekonstrukce učebny pro
přírodní vědy“ činí 3 975 000 Kč vč. DPH
b) s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 3 975 000 Kč
vč. DPH
2. s realizací investičního záměru uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení
3. s předfinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení z rozpočtu
města formou návratné finanční výpomoci
4. v rámci projektu uvedeného v bodě A) 1 tohoto usnesení, s prováděním
technického zhodnocení majetku města, který je svěřený zřizovací listinou do
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hospodaření Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové
organizaci
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) po schválení dotace na projekt uvedený v bodě A) 1. tohoto usnesení, zahrnout
předfinancování projektu a spoluúčast zřizovatele ve výši 10% uznatelných
nákladů na projekt do rozpočtu města na rok 2018
29. Podání žádosti ZŠ Mírová o dotaci na projekt v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura
základních škol (SLV)
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová: jde o projekt propojení ICT a jazyku v moderním vzdělávání ve
výši 8 528 984,35 Kč
- ředitel bude požadovat po zřizovateli spoluúčast pouze ve výši 5%
MUDr. Madar: materiál půjde do ZM
- vypustit bod č. 2
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v upraveném znění: bez bodu č. 2 a ostatní body se
posouvají
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

88/17
Podání žádosti ZŠ Mírová o dotaci na projekt v rámci Výzvy č. 47
Infrastruktura základních škol (SLV)
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace,
IČ 44553226, o vydání souhlasu zřizovatele s realizací projektu „Propojení ICT
a jazyků v systému moderního vzdělávání“
B) s o u h l a s í
1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové
organizace o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na
projekt „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“
s předpokládanými celkovými náklady na projekt ve výši 8 528 984,35 Kč vč. DPH
2. s realizací investičního záměru uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení
3. v rámci projektu uvedeného v bodě A) 1 tohoto usnesení, s prováděním
technického zhodnocení majetku města, který je svěřený zřizovací listinou do
hospodaření Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové
organizaci
C) d o p o r u č u j e
1. Zastupitelstvu města vydat souhlas
a) se spolufinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1 tohoto usnesení takto
- zřizovatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt
- žadatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt a 100 % neuznatelných
nákladů na projekt
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b) s předfinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. v celkové výši
7 676 085,93 Kč vč. DPH z rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci
D) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky města
a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 5. 4. 2017
2. Mgr. Bc. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová
2734/4, příspěvkové organizace
a) v případě nevydání souhlasu zřizovatele s předfinancováním projektu uvedeného
v bodě A) 1. tohoto usnesení, v celkové výši 7 676 085,93 Kč vč. DPH
z rozpočtu města, odstoupit od podání žádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy
č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na projekt „Propojení ICT a jazyků
v systému moderního vzdělávání“
T: 20. 4. 2017
30. Změna organizačního řádu MmÚ
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
Mgr. Habrová: v návaznosti na org. změnu proběhlou v r. 2016 předkládám další drobné org.
změny.
- tyto změny byly s vedením města detailně diskutovány
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

89/17
Změna organizačního řádu MmÚ
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. organizační změny MmÚ s účinností k 1. 3. 2017 takto:
a) převod agendy a 6 zaměstnanců oddělení přestupků z odboru kontroly do odboru
přestupků v dopravě
b) vytvoření oddělení přestupků v odboru přestupků v dopravě
c) přejmenování odboru přestupků v dopravě na odbor přestupkových agend
d) navýšení tabulkových míst na odboru sociálních věcí o 3
e) vytvoření nového oddělení náhradní rodinné péče na odboru sociálních věcí, a to
vydělením ze stávajícího oddělení sociálně právní ochrany dětí, s celkovým
počtem zaměstnanců 9
f) navýšení tabulkových míst na finančním odboru o 2
g) navýšení tabulkových míst na odboru dopravy a majetku o 1
h) navýšení tabulkových míst v kanceláři primátora o 1
i) navýšení tabulkových míst na právním odboru o 1 (přesun 1 tabulkového místa
z odboru hosp. správy na odbor právní)
j) zrušení tiskového oddělení kanceláře primátora s tím, že 3 tabulková místa
tohoto zrušeného oddělení budou řízena přímo vedoucí kanceláře primátora
k) spojení oddělení koncepcí a oddělení proinvestorské politiky v odboru
strategického rozvoje do jednoho oddělení koncepcí s celkovým počtem
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zaměstnanců 6
l) zrušení oddělení mimořádných situací v odboru životního prostředí s tím, že
jedno tabulkové místo tohoto zrušeného oddělení bude podřízeno přímo paní
primátorce, druhé přejde na oddělení vodního hospodářství
m) navýšení tabulkových míst na odboru investic a územního plánování o 2
n) vytvoření nového oddělení městského architekta v odboru investic a územního
plánování s celkovým počtem zaměstnanců 3
o) převod agendy a 2 tabulkových míst (informátorky) z oddělení úklidů,
informací, BOZP a PO do oddělení obslužných činností v rámci odboru
hospodářské správy
p) převod agendy a 11 tabulkových míst (uklízečky) z oddělení úklidů, informací,
BOZP a PO do oddělení správy budov v rámci odboru hospodářské správy
q) zrušení oddělení úklidů, informací, BOZP a PO v odboru hospodářské správy
r) vytvoření 2 nových úseků v oddělení správy budov: úsek úklidů I a úsek úklidů
II
2. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 1. 3. 2017 takto:
a) úpravu znění článku 11 Náměstci primátora dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
b) zrušení odstavce 15.1.2. v článku 15 bez náhrady
c) znění bodu 15. 2. 17. v článku 15 se mění takto: V době nepřítomnosti jsou
zastupováni pověřeným zaměstnancem.
d) úpravu přílohy č. 1 Přehled odborů MmÚ dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
e) úpravu přílohy č. 2 Organizační schéma s počty zaměstnanců v jednotlivých
odborech danou přílohou č.1 důvodové zprávy
f) úpravu přílohy č. 6 organizačního řádu v pracovní náplni činností odboru
přestupků v dopravě, odboru investic a územního plánování, odboru dopravy
a majetku, odboru městských organizací a školství, odboru kultury, sportu
a sociálních služeb dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. od 1. 3. 2017 celkový počet 409 zaměstnanců města zařazených do Magistrátu
města Ústí n. L.
B) u k l á d á
1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka
a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve smyslu
bodu A)
T: 28. 2. 2017
31. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Bc. Gloserová: materiál stahuji
32. Změny v komisích Rady města Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing. Nechybová: bez úvodního slova
p. Tomková: proč jste neoslovili i nás?
Ing. Nechybová: vy jste měli dát návrh
- starostové městských obvodů byli vyzváni, aby své kandidáty navrhli
PaedDr. Čelišová: dlouhodobá záležitost školské komise – problematika jejího řízení
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Ing. Nechybová: měl by tam být člověk, který je aktivní
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

90/17
Změny v komisích Rady města Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci PaedDr. Květoslavy Čelišové, nar. Xxxxxxxx na funkci členky školské
komise ke dni 28. 2. 2017
B) o d v o l á v á s účinností k 28. 2. 2017
1. z funkce předsedy školské komise
a) Mgr. Václava Pěkného, nar. xx. x. xxxx
2. z funkce člena kulturní komise
a) Jana Janečka, nar. x. x. xxxx
3. z funkce člena sociálně zdravotní komise
a) PhDr. Lenku Krbcovou Mašínovou, nar. xx. x. xxxx
4. z funkce člena komise pro životní prostředí
a) Luboše Škalouda, nar. x. x. xxxx
5. z funkce člena školské komise
a) Mgr. Marii Čápovou, nar. x. x. xxxx
C) j m e n u j e s účinností od 1. 3. 2017
1. do funkce předsedy školské komise
a) Mgr. Marii Čápovou, nar. x. x. xxxx
2. do funkce člena kulturní komise
a) PaedDr. Petra Brázdu, nar. xx. x. xxxx
3. do funkce člena komise mládeže a sportu
a) Ing. Radima Bzuru, nar. x. x. xxxx
b) Milana Krejčího, nar. x. x. xxxx
4. do funkce člena komise pro životní prostředí
a) Mgr. Davida Krále, nar. xx. x. xxx
5. do funkce člena školské komise
a) Ing. Mgr. Ladislava Báču, nar. x. x. xxxx
b) Mgr. Václava Pěkného, nar. xx. x. xxxx
6. do funkce člena komise pro územní plánování
a) Ing. Jiřího Macha, nar. xx. x. xxxx
b) Františka Vaněčka, nar. xx. x. xxxx
7. do funkce člena sociálně zdravotní komise
a) Jana Janečka, nar. x. x. xxxx

Rada města byla ukončena v 11:00 hodin.
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Ověřovatelé zápisu:
p. Lukáš Konečný

………………………………………………

PaedDr. Květoslava Čelišová

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
RM – rada města
MK – majetková komise
VH – valná hromada
VO – vedoucí odboru

ZM – zastupitelstvo města
ÚP – územní plán
VŘ – výběrové řízení
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