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Zápis 

4. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 7. 3. 2018 

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

Omluveni:  Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Květoslava Čelišová 

MUDr. Jiří Madar 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Doplnění programu: 

 

29. Poskytnutí dotace v oblasti kultury 2018 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

30. Ustanovení odborných pracovních skupin 

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

 

31. Projekt „Rekonstrukce letního kina – část elektro“ – podání žádosti o dotaci 

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

 

Hlasovat o předřazení bodu č. 29 za bod č. 18: 4,0,0 

 

Hlasovat o předřazení bodu č. 30 a 31 za bod č. 10: 4,0,0 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 4,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 29, 30 a 31 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 6, 8, 9, 19 

 

Přizváni: 

- p. Mach přizván na 14.30 h - Fiche č. 38 - odklon věže kostela Nanebevzetí Panny Marie 

 

1. Plnění usnesení (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: trvajících úkolů je 37 a nesplněný úkol neevidujeme žádný  

- RM bere informaci na vědomí  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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137/18 

Plnění usnesení  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Rozpočtové opatření OŽP a ODM – nákup ponorných čerpadel na zajištění 

protipovodňové ochrany 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Nechybová: zakázka malého rozsahu  

- uzavření smlouvy je v kompetenci vedoucího  

 

Ing. Karpíšková: dělal to kolega Dařílek – my jsme dali peníze 

 

Ing. Nechybová: uchazeč byl vyzván k součinnosti  

 

Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

138/18 

Rozpočtové opatření OŽP a ODM – nákup ponorných čerpadel 

na zajištění protipovodňové ochrany 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

dopravy a majetku ve výši 18,66 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství o částku 18,66 tis. Kč 

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

sk. č. 04, o částku 18,66 tis. Kč na akci „Nákup ponorných čerpadel“ (doplatek) 

 

3. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků SF 

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

 

Ing. Červenka: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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139/18 

Rozpočtové opatření OHS – převod nedočerpaných fin. 

prostředků SF 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OHS ve výši 377,54 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním 

účtu „Fond sociální magistrát“ - tř. 8 financování, ve výši 377,54 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS v položce sociální fond 

částku o 377,54 tis. Kč 

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově 

MmÚ“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jmenujeme komisi 

- standardní pravidla 

- projektová dokumentace je stejná  

 

Mgr. Javorčák: věnovali jsme tomu hodně času, tak aby to nenarušilo chod 

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

140/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově MmÚ“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově MmÚ“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši       

8.050.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově MmÚ“ 

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 „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“, 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 „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

b) Lenka Matulová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP             

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS 

b) Mgr. Vít Zika, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

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

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

 

5. Veřejná zakázka „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ - 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 

 

141/18 

Veřejná zakázka „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ - výběr 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

úpravy Stadionu mládeže“ takto: 

1. ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. 

2. RAVEK s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, a to dodavatele, který se 

umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. 

se sídlem Hornická 337, 435 42 Litvínov - Janov, IČ: 646 53 137, s nabídkovou 

cenou ve výši 7 890 985,-  Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán 

návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy Stadionu 

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. 

se sídlem Hornická 337, 435 42 Litvínov - Janov, IČ: 646 53 137 a to 

za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 

zadavatele u ÚOHS. V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě,  
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odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města přidělení 

podlimitní veřejné zakázky dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí. 

 

6. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

142/18 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 1. 6. 2018 v době od 10,00 do 16,00 hodin v lokalitě Městských sadů v Ústí 

nad Labem, za účelem konání akce „Festival Cesta k nám“ 

b) dne 2. 6. 2018 v době od 13,00 do 18,00 hodin v lokalitě Městských sadů v Ústí 

nad Labem, za účelem konání akce „Dětský den“ 

c) dne 16. 6. 2018 v době od 14,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Selské slavnosti“ 

 

7. Staženo  

 

8. Rozhodnutí č. 05571722 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na projekt Studie proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad 

Labem, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 

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

 

Ing. Nechybová: schvalujeme přijetí dotace  

 

Mgr. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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143/18 

Rozhodnutí č. 05571722 o poskytnutí finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Studie 

proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad Labem, Ústí 

nad Labem, okres Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„SFŽP ČR“) ze dne 19. 12. 2017 na realizaci projektu „Studie proveditelnosti – 

Regulační řád v Ústí nad Labem“ akceptační číslo 05571722 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

poskytovatel“) ve výši 1 000 000,- Kč za účelem realizace projektu „Studie 

proveditelnosti – Regulační řád v Ústí nad Labem“ akceptační číslo 05571722  

 

9. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007350 projektu „Příprava 

a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 - 2030“ 

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

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

 

MUDr. Madar: jak to bude s výběrovým řízením? 

 

Mgr. Starý: výběrové řízení připravuje Mgr. Husák 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

144/18 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/058/0007350 projektu 

„Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 

na období 2021 - 2030“ 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen 

„OPZ“) ze dne 19. 12. 2017 na realizaci projektu „Příprava a zpracování Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 - 2030“ registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007350 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen poskytovatel“) 

ve výši 3 169 359,- Kč za účelem realizace projektu „Příprava a zpracování 
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Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 - 2030“ registrační číslo 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007350 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru ve výši 

75,07 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 75,07 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení koncepcí 

o částku 75,07 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení koncepcí + PIP 

 

10. Rozpočtové opatření OSR 

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

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

145/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru ve výši  

60,73 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 60,73 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů a dotací 

ve výši 60,73 tis. Kč v položce ostatní výdaje oddělení projektů a dotací 

 

30. Ustanovení odborných pracovních skupin 

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

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

146/18 

Ustanovení odborných pracovních skupin 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o aktivitách souvisejících s realizací Plánu udržitelné městské mobility 

Ústí nad Labem a Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 2030 

B )  u s t a n o v u j e   
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1. Řídicí skupinu plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem 

2. Skupinu pro přípravnou fázi Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 

2021- 2030 

C )  j m e n u j e   

1. do Řídicí skupiny plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem, tyto zástupce:  

a) náměstka/radního/radní, do jehož/jejíž gesce spadá oblast dopravy, majetku  

b) náměstka/radního/radní, do jehož/jejíž gesce spadá oblast životního prostředí  

c) náměstka/radního/radní, do jehož/jejíž gesce spadá oblast územního plánování, 

strategického plánování 

d) vedoucího odboru strategického rozvoje (OSR), případně jeho zástupce 

e) vedoucí oddělení koncepcí OSR, případně jeho zástupce 

f) vedoucího odboru životního prostředí, případně jeho zástupce 

g) vedoucího odboru dopravy a majetku, případně jeho zástupce 

h) vedoucího odboru investic a územního plánování, případně jeho zástupce 

i) zástupce vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem, případně jeho 

zástupce 

j) hlavního architekta města Ústí nad Labem, případně jeho zástupce 

2. do Skupiny pro přípravnou fázi Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 

2021 – 2030 tyto zástupce:  

a) členy Rady města Ústí nad Labem 

b) 2 až 3 zastupitele ze Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

c) vedoucího odboru strategického rozvoje (OSR), případně jeho zástupce 

d) vedoucí oddělení koncepcí OSR, případně jeho zástupce 

e) vedoucího odboru životního prostředí, případně jeho zástupce 

f) vedoucího odboru dopravy a majetku, případně jeho zástupce 

g) vedoucího odboru investic a územního plánování, případně jeho zástupce 

h) zástupce vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem, případně jeho 

zástupce 

i) hlavního architekta města Ústí nad Labem, případně jeho zástupce 

 

31. Projekt „Rekonstrukce letního kina – část elektro“ – podání žádosti o dotaci 

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

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

147/18 

Projekt „Rekonstrukce letního kina – část elektro“ – podání 

žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o veřejném grantovém řízení Podpora regionů Nadace ČEZ 

2. podmínky veřejného grantového řízení Podpora regionů 2018  
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B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o nadační příspěvek z grantového řízení Podpora regionů 2018 na 

projekt „Rekonstrukce letního kina – část elektro“ v rámci Výzvy nadace ČEZ dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení 

C) uk lád á  

1. Mgr. Jiřímu Starému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru strategického 

rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o nadační příspěvek dle bodu B) 1 

tohoto usnesení 

T: 16. 3. 2018 

 

11. Převod pozemků v k. ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku města - park Míru 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

148/18 

Převod pozemků v k. ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku 

města - park Míru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků  

a) p. č. 1568/1 o výměře 3 005 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

b) p. č. 1568/2 o výměře 2 371 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

c) p. č. 1570/3 o výměře 1 379 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

d) p. č. 1570/4 o výměře 2 948 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

e) p. č. 1570/5 o výměře 533 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město, do vybraného 

majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku, 

za podmínky schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem - město 

 

12. Převod části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov formou prodeje 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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149/18 

Převod části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 139/62 o výměře cca 16 m
2
 v k. ú. Bukov formou 

prodeje společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.500,- Kč/m
2
 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) účel: umístění trafostanice 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

e) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož základě bude případně 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

statutárního města Ústí nad Labem 

f) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s termínem kolaudace stavby 

nejpozději do 5 let po uzavření této smlouvy 

g) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                   T:  2018    

 

13. Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o chodníky v Pařížské ulici a opěrné zdi, na které už máme projekty 

- v ulici Velká Hradební se bude dávat vozovka níže 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

150/18 

Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 900 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad Labem – zapojení 

volných prostředků ve výši 4 900 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 900 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 
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14. Rozpočtové opatření ODM a FO MmÚ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nákup motorgenerátoru na fotbalový stadion- ušetření nákladů při svícení  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

151/18 

Rozpočtové opatření ODM a FO MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 608,00 tis. Kč takto: 

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

4 608,00 tis. Kč  

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

oddělení údržby majetku, sk. č. 03, o částku 2 010,00 tis. Kč na akci „Veřejné 

osvětlení – rozšíření“ 

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

oddělení evidence majetku, sk. č. 04, o částku 148,00 tis. Kč na akci „Nákup 

čistícího stroje pro čištění umělých povrchů – Městský stadion Ústí nad Labem“ 

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

oddělení evidence majetku, sk. č. 04, o částku 2 450,00 tis. Kč na akci „Nákup 

mobilního motorgenerátoru 632KVA včetně příslušenství – Městský stadion 

Ústí nad Labem“ 

 

15. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - stromy, keře a okrasné rostliny 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: poprvé jsme dojednali s pojišťovnou uplatnění škody i za poničené stromy  

- doporučujeme RM schválit upravení smlouvy  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

152/18 

Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - stromy, keře a okrasné 

rostliny 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. úpravu pojistné smlouvy č. 899-17877-18 takto:  

a) navýšení pojistného u položky S6 (stromy, keře a okrasné rostliny ve vlastnictví  
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města) na 2 500,-Kč, při navýšení pojistné částky na první riziko  

na 500 000,- Kč 

 

16. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2018 z rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

153/18 

Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2018 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2018 z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem“ včetně formulářů, které jsou přílohou tohoto programu, dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace seniorům z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

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

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

154/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem 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 dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

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

s akcí „Koncert k výročí založení republiky (Smetanova Má vlast)“ ve výši 
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33.000,- Kč 

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

spojených s akcí „VI. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2018“ ve výši 

34.000,- Kč 

c) xxxxxxx xxxxx (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost spolku OB Mladá Ústí n L Neštěmice“ ve výši 

7.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (IČ 00673552) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Divadlo nám pomáhá 2018“ ve výši       

20.000,- 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 

 

18. Rozpočtové opatření OKSS a FO 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: rozpočtové opatření na základě jednání ZM 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

155/18 

Rozpočtové opatření OKSS a FO 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a finančního odboru 

ve výši 313,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

313,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 313,00 tis. Kč v položce oblast sportu  

 

29. Poskytnutí dotace v oblasti kultury 2018 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: zbyly nám peníze – navrhujeme přerozdělení subjektu ORTOPEDICKÉMU  
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CENTRU, s. r. o. na akci „ 8. Slavnosti vína a burčáku“ a „Svatomartinské víno 2018“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

156/18 

Poskytnutí dotace v oblasti kultury 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zvýšení poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určené na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné 

uzavření smlouvy takto: 

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

nákladů spojených s akcí „8. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 7.500,- Kč 

na celkovou výši dotace 37.500,- Kč 

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

nákladů spojených s akcí „Svatomartinské víno 2018“ ve výši 7.500,- Kč na 

 celkovou výši dotace 47.500,- Kč 

 

19. Personální záležitosti v Mateřské škole Dobětice a Městských službách ÚL 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

157/18 

Personální záležitosti v Mateřské škole Dobětice a Městských 

službách ÚL 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  informaci o opatřeních přijatých k zajištění prevence a ochrany dětí při předškolním 

vzdělávání v Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

příspěvkové organizaci  

B )  j men u je  s účinností od 1. 4. 2018 

1 .  Bc. Martinu Žirovnickou   

a) na pracovní místo ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace na dobu určitou do 31. 12. 2018  

C) ruš í  ke dni 31. 3. 2018 

1 .  pověření Bc. Martiny Žirovnické řízením Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 
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D )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Jitce Tržilové, ředitelce Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 4. 2018 (platový výměr č. 13/2018) 

2. Bc. Martině Žirovnické, ředitelce Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) plat s účinností od 1. 4. 2018 (platový výměr č. 14/2018) 

 

20. Personální obsazení pracovních míst ředitelů a ředitelek základních škol 

a mateřských škol 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: je to v návaznosti na nový školní zákon  

- rezignace ředitelky Mgr. Bc. Vlasty Rytířové  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

158/18 

Personální obsazení pracovních míst ředitelů a ředitelek 

základních škol a mateřských škol 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o ukončení šestiletého období na pracovním místě ředitele/ředitelky 

u těchto škol: 

a) Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvkové organizace  

b) Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizace  

c) Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové 

organizace  

d) Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace  

e) Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizace  

f) Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové 

organizace 

g) Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizace 

h) Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

organizace 

i) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizace  

j) Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 

příspěvkové organizace  

k) Mateřské školy, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvkové organizace  

l) Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové 

organizace  

m) Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové 

organizace 
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n) Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvkové organizace  

o) Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové 

organizace  

p) Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizace  

q) Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizace  

r) Mateřské školy Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizace  

s) Mateřské školy Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové 

organizace  

t) Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové 

organizace  

u) Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizace 

B )  ro zh od l a  

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení 

konkursního řízení na pracovní místo ředitelů škol uvedených v bodu A) 1. tohoto 

usnesení  

 

21. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: rozpočtové opatření na divadelní sál kulturního střediska  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

159/18 

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 39,72 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení provozně 

technické o částku 39,72 tis. Kč v položce Nákup DDHM 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 39,72 tis. Kč Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na pokrytí nákladů spojených 

s pořízením převodníku a monitoru k osvětlovacímu pultu včetně kabeláže 
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22. Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční části výdajového rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: investiční akce „Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před 

obřadní síní starého krematoria“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

160/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční části výdajového 

rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 2 000 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 2 000 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 ve výši  

2 000 tis. Kč na akci „Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obřadní 

síní starého krematoria“ 

 

23. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: kulturní středisko - pořízení nových stolů a židlí  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

161/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového 

rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 5 000 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 5 000 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 5 000 tis. Kč v položce Nákup DDHM 
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24. Severočeské divadlo s.r.o. – informace z valné hromady 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

162/18 

Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o.  

č. 1/2018 ze dne 26. 1. 2018 

B )  u k l á d á 

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce statutárního města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. na jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

 

25. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: je to z peněz, které se vybrali navíc  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

163/18 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

1 442,64 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků 

na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování 

v celkové výši 1 442,64 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky  
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c) příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz  

Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 592,64 tis. Kč na provozní výdaje  

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č.. 04 ve výši 600 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – nákup 3 ks nových parkovacích 

automatů“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č.. 04 ve výši 250 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL - nákup osobního automobilu“ 

 

26. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK 

na zajištění LPS 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: 4,0,0 

 

164/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně 

technické ve výši 1 732,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku  

1 732,80 tis. Kč v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje  

- neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 1 732,80 tis. Kč v položce provozní výdaje  

B )  s ouh l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na období kalendářního roku 2018 mezi objednatelem 

statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

2. s poskytnutím vyrovnávací platby ve výši 1 732,80 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 v souladu 

s podmínkami veřejnoprávní smlouvy dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města  
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27. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: peněžitý dar do vlastnictví Kulturního střediska města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace na pořádání akce „Střekovská radnice“  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

165/18 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Kulturního střediska 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na pořádání akce „Střekovská 

kamera“  

a) ve výši 5 000 Kč od společnosti JAST UL s. r. o., se sídlem Dělnická 542/14, 

Trmice, IČ 27320812  

b) ve výši 3 000 Kč od společnosti České filtry, s. r. o., se sídlem Textilní 3403/4, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 64049221  

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

28. Stanovení měsíční úhrady za pobyt dítěte v Jeslích města ÚL 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh Jeslí města Ústí nad Labem na zvýšení úhrady za pobyt dítěte 

v jeslích   

 

PaedDr. Čelišová: víme, jaké maminky dávají děti do jesliček?  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ne 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

166/18 

Stanovení měsíční úhrady za pobyt dítěte v Jeslích města ÚL 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. výši úhrad v Jeslích města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci s účinností od 

1. 9. 2018 takto: 
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a) pevná úhrada ve výši 1 200 Kč za kalendářní měsíc za zaopatření dítěte, které je 

přihlášeno k dlouhodobému pobytu 

b) snížená pevná úhrada ve výši 800 Kč za kalendářní měsíc za dítě, které je 

přihlášeno k dlouhodobému pobytu v jeslích a ani jeden den příslušného 

kalendářního měsíce nebylo přítomno v jeslích 

c) úhrada ve výši 220 Kč za den přímého zaopatření dítěte, které je přihlášeno 

ke krátkodobému pobytu v jeslích z důvodu pobírání rodičovského příspěvku 

d) úhrada za stravné ve výši 32 Kč za den přímého zaopatření dítěte v jeslích 

B )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 318/11 bod B) ze dne 19. 5. 2011  

 

Různé: 

 

Ing. Mach: informoval o variantách vymezení odklonu věže Kostela Nanebevzetí Panny 

Marie, které byly projednány v komisi 

 

MUDr. Madar: cena vychází cca na 1 mil. Kč včetně soutěže  

 

Ing. Nechybová: označení a zvýraznění odklonu chceme  

- uvidíme, jak se budoucí RM rozhodne 

- bereme na vědomí informaci předsedy komise pro urbární rozvoj o vyznačení odklonu 

šikmé věže s tím, že budou následovat kroky řešení Ing. arch. Charváta  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

 

 


