4. RM

ZÁPIS
4. jednání Rady města Ústí nad Labem
ze dne 14. 1. 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný
Mgr. Michal Ševcovic
Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT
Doplnění programu:
27. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
28. Změna ve složení majetkové komise a finančního výboru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
29. Jmenování Rady seniorů
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Návrh na předřazení bodu č. 28 za bod 12: 9,0,0
Hlasování o programu: 9,0,0
Program byl schválen.
1. Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
2. Rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu – úprava příjmů ve tř. 4
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
3. Stažen
4. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice
do rozpočtu r. 2019
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
5. Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov – výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
6. Vyhlášení veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum
města a ul. Štefánikova)“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
7. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
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8. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
9. Vyhlášení veřejné zakázky “Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. –
Severní Terasa“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
10. Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – navýšení předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
11. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
12. Žádost o změnu OZV č. 6/2011
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
28. Změna ve složení majetkové komise a finančního výboru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
13. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – státní příspěvek na
výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
14. Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace na sociálně-právní
ochranu dětí
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
15. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace na výkon
sociální práce
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
16. Rozpočtové opatření FO a OHS – upgrade vyvolávacího systému SpO
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí HS
17. Jmenování členů Komise prevence kriminality
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
18. RO městské policie - Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 (investice)
do rozpočtu roku 2018
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
19. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
20. Souhlas s umístěním sídla spolku Sportovní klub Spolchemie
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
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21. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
22. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy
a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
23. Schválení nového odloučeného pracoviště DDM
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
25. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2019
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
26. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ schválení akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
27. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
28. Změna ve složení majetkové komise a finančního výboru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
29. Jmenování Rady seniorů
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Dále na stole:
Plnění usnesení RM
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 26
----------------------------------------------------------------1. Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
Mgr. Javorčák: na stole přehled úkolů, které přecházejí z minulého volebního období jako
úkoly trvající (bez konkrétních termínů = průběžné)
- úkol v usn. č. 657/17 je k dnešnímu dni nesplněný – důvod je uveden – termín byl již
1x posunut, ODM uvedl argumenty vzhledem k vzniklé situaci – prodloužení na:
31.12. 2019
- uložené úkoly touto RM – celkem 8, všechny byly splněny
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návrh na revokaci usn. č. 162/18 - VH Severočeského divadla - je nadbytečné – platí
usn. ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
-

53/4R/19
Plnění usnesení
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o plnění usnesení Rady města
B) s c h v a l u j e
1. změnu termínu plnění usnesení č. 675/17 na 31. 12. 2019
C) r e v o k u j e
1. usnesení RM č. 162/18 bod B) ze dne 7. 3. 2018
2. Rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu – úprava příjmů ve tř. 4
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
Ing. Jakubec: RO zreálňujeme rozpočet (město nedostalo dotace)
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

54/4R/19
Rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu – úprava příjmů
ve tř. 4
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu v celkové výši 3 223,31 tis. Kč do
rozpočtu roku 2018 takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 3 223,31 tis. Kč takto:
- 1 391,11 tis. Kč v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční
- 502 tis. Kč v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční
- 1 148,77 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-neinvestiční
- 169,43 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-investiční
- 12 tis. Kč v položce neinvestiční přijaté transfery od obcí
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 952 tis. Kč
v položce odd. ochrany ovzduší, odpad. hospodářství a samosprávních činností
(projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“)
c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 439,11 tis. Kč
v položce zprostředkující subjekt ITI
d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 148,77 tis. Kč
v položce finanční rezerva
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e) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 671,43 tis. Kč,
sk. č. 03 u inv. akce „Investiční rezerva“
f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru přestupkových agend
o částku 12 tis. Kč
3. Žádost o dotaci z MO Neštěmice
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
Staženo.
4. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice
do rozpočtu r. 2019
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
Ing. Jakubec: žádost MO Neštěmice – MO dostal 5 mil. Kč na realizaci parkovacích a
odstavných stání ve výši 4,6 mil. Kč
- v r. 2018 nevyčerpali – žádají o ponechání v rozpočtu na r. 2019 (obvyklá operace) –
je to účelová dotace
Ing. Nechybová: žádost představuje vybudování parkoviště na sídlišti Skalka – jedná se o 1.
etapu, jsou tam náklady spojené s přeložkami sítí – nevíme termíny, kdy bude ČEZ
realizovat – nevíme, zda se vůbec podaří – prověřit, zda bude reálné letos realizovat
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

55/4R/19
Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému
obvodu Neštěmice do rozpočtu r. 2019
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice (poskytnutých
v rámci SR na rok 2018) účelově určených, ale v roce 2018 nečerpaných, do
rozpočtu MO r. 2019 ve výši 4 623,64 tis. Kč, určených na investiční akci
„Vybudování parkovací plochy v sídlišti Na Skalce“
5. Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov – výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: vyhlášena zakázka s hodnotou 1,5 mil. Kč bez DPH – přihlásilo se 5
společností, nejlépe vyšla nabídka firmy Insky, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 894
tis. Kč bez DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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56/4R/19
Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov – výběr
dodavatele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Velkoplošné
opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“ takto:
1. INSKY spol. s r.o.
2. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
3. DOKOM FINAL s.r.o.
4. Reader & Falge s.r.o.
5. Vodohospodářské stavby s.r.o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, a
to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle
zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj.
společnosti INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem,
IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 894 282 Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací
v MO Ústí n. L. - Střekov“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti INSKY spol. s r.o. se
se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533. V případě, že
dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy, schvaluje Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se
umístil v pořadí na druhém, případně třetím místě.
6. Vyhlášení veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum
města a ul. Štefánikova)“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: VZ na založení a údržbu výsadby u OD Labe a OC Forum a růžový
záhon v ul. Štefánikova – kritéria dány
- budeme požadovat garanci, že to firma umí
Ing. Fialová: pás mezi Labem a Forem se již osazoval – proč znovu
Mgr. Studenovský: pás se již osazoval, ale nebyla zajištěna následná údržba, došlo k úhynu
rostlin = smlouva se vypověděla, doplnily se uhynulé rostliny - plnění smlouvy nebylo
dle našich představ
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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57/4R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad
Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí
nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ s předpokládanou hodnotou plnění
ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad
Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního
odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul.
Štefánikova)“, včetně případného vylučování dodavatelů
2 . Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul.
Štefánikova)“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě
nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové
C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Bc. Klára Uličná, provozní technik odd. údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM
b) Leona Hubená, provozní technik odd. údržby majetku ODM
c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO
7. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: vyhlášení VZ na opravu komunikace U Tonasa
- budeme požadovat jednu referenci – postup prací je jasně daný, soutěžíme cenu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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58/4R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace
U Tonasa“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace
U Tonasa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 700 000,- Kč bez DPH
formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace
U Tonasa“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního
odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“, včetně případného
vylučování dodavatelů
2 . Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“, včetně případného
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové
C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi ve s ložení:
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. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM
c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO
8. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: jedná se o opravu komunikace ul. Neštěmická
- budeme požadovat 2 technické reference, jinak totožný materiál jako předchozí
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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59/4R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace
Neštěmická“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace
Neštěmická“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 500 000,- Kč bez DPH
formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace
Neštěmická“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního
odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“, včetně případného
vylučování dodavatelů
2 . Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“, včetně případného
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové
C) jmenuje 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. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM
c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO
9. Vyhlášení veřejné zakázky “Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. –
Severní Terasa“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: VZ na Severní Terase – SO 1 parkoviště Větrná, SO 2 Bratří Veverků
- jasně daný postup prací, požadavek na 1 referenci v uvedené hodnotě
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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60/4R/19
Vyhlášení veřejné zakázky “Velkoplošná oprava komunikací
v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v
MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši
1 200 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikací v MO
Ústí n. L. – Severní Terasa“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního
odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“,
včetně případného vylučování dodavatelů
2 . Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“,
včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti
Ing. Kateřiny Marešové
C) jmenuje 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. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM
c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO
10. Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – navýšení předpokládané
hodnoty veřejné zakázky
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: 4. etapa opravy chodníku Jizerská – již projednáno na minulé RM
- zapomenuto na odvoz odbouraného materiálu – zvýšení hodnoty zakázky o 100 tis. Kč
– prostředky má alokovány v rozpočtu ODM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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61/4R/19
Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – navýšení
předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Velkoplošná oprava chodníku
Jizerská – IV. etapa“ o 100 tis. Kč na celkovou předpokládanou hodnotou plnění ve
výši 550.000,- Kč bez DPH
11. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: THMÚ – na VH v 12/2018 byl zopakován od druhého vlastníka zájem o
odkup obchodního podílu
- indikativní nabídka byla již v minulosti
- otázka, jakou hodnotu má 44 %ní podíl města – souhlas se záměrem převodu OP a
jeho nacenění
- držíme se dikce společenské smlouvy (chráníme město) – zvolen tento postup – pokud
RM odsouhlasí – projedná se v ZM – následně se udělá ZP (odhad hodnoty OP cca
70-90 mil. Kč, ale hodnota dle ZP může být jiná)
Ing. Tošovský: dotaz na odhad nákladů na vypracování ZP
Mgr. Studenovský: v řádech set tisíc
Ing. Nechybová: nešlo by přesunout náklady na ZP k tíží druhého vlastníka (zájemce)?
Mgr. Studenovský: náklady jdou za městem – společenská smlouva hovoří jasně
p. Konečný: zvážit přičtení nákladů na vypracování ZP následně k ceně podílu při příp.
odkupu OP
Mgr. Studenovský: tyto náklady lze zahrnout příp. do kupní ceny
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

62/4R/19
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. se záměrem převodu podílu města Ústí nad Labem v obchodní společnosti Tepelné
hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
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2. se započetím úkonů směřujících k ocenění podílu města Ústí nad Labem v obchodní
společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
B) ukládá
1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 18. 2. 2019
12. Žádost o změnu OZV č. 6/2011
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: žádost p. Janečka o změnu OZV (o hazardu) – požaduje jistou úpravu
(adresy)
- projednáno s nám. Vlachem – nedoporučujeme v této chvíli vyhovět (posuzovat
komplexně téma hazardu)
Ing. Nechybová: dotaz, kdy se budeme zabývat hazardem – zda ještě letos
- v tomto případě došlo k rozdělení budovy
Mgr. Vlach: budeme se zabývat v letošním roce
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

63/4R/19
Žádost o změnu OZV č. 6/2011
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. postoupenou žádost p. Janečka o změnu obecně závazné vyhlášky města Ústí nad
Labem č. 6/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her
B) nesouhlasí
1. se změnou obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 6/2011 o regulaci
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her dle přiložené žádosti
28. Změna ve složení majetkové komise a finančního výboru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: obdrželi jsme rezignaci Ing. Procházkové na členku FV ZM a změna
v MK v osobě Ing. Koppové
- navrhujeme nové členy: do MK Ing. Hůla a p. Neustupa do FV ZM (musí být
předloženo do ZM)
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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64/4R/19
Změna ve složení majetkové komise a finančního výboru
Rada města po projednání
A) o d v o l á v á k e d n i 14. 1. 2019
1. z funkce člena Majetkové komise Rady města Ing. Danu Koppovou
B ) j m e n u j e k e d n i 15. 1. 2019
1. Ing. Jaromíra Hůlu, nar. XXXXX
a) do funkce člena Majetkové komise Rady města
C) bere na vědomí
1. rezignaci Ing. Jany Procházkové na funkci členky Finančního výboru ZM
D) souhlasí
1. s návrhem na jmenování Michala Neustupy, nar. XXXX do funkce člena
Finančního výboru ZM
E) ukládá
1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 18. 2. 2019
13. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – státní příspěvek na
výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
Ing. Šťastná: přijetí části příspěvku od ÚP na výkon pěstounské péče – OSV uzavírá smlouvy
o náhradní rodinné péči (48 tis. Kč/rok)
- vysvětlení mechanismu poskytování příspěvku (poskytování alikvotních částek)
- využití dále na hrazení městského informačního systému (objednávky tonerů),
částečné hrazení nájemného za kanceláře, kde sídlí odd. náhradní rodinné péče
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

65/4R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 –
státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OSV do rozpočtu roku 2018 ve výši 12 tis. Kč – pokrytí
nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce
s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 tis. Kč v položce účelové
prostředky z úřadu práce
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 12 tis. Kč
v položce účelové prostředky – pěstounská péče
2. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2018 ve výši 90 tis. Kč na pokrytí
nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce
s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 90 tis. Kč
v položce účelové prostředky – pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 90 tis. Kč
v položce Městský informační systém
3. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 ve výši 10 tis. Kč na
pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci
a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro
obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 10 tis. Kč
v položce účelové prostředky – pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 10 tis. Kč
v položce provozní výdaje
14. Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace na sociálně-právní
ochranu dětí
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
Ing. Šťastná: dotace na výkon SPOD – poskytnutí obecné informace – každoročně žádost o
dotaci pro OSPOD – nyní je již otevřen dotační titul
- v r. 2018 jsme obdrželi 19 mil. Kč
- žádoucí využít tyto prostředky 100%ně
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

66/4R/19
Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace
na sociálně-právní ochranu dětí
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 ve výši 39,8 tis. Kč určené
na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany
dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 39,8 tis. Kč
v položce účelové prostředky – sociálně-právní ochrana dětí
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 39,8 tis. Kč
v položce provozní výdaje
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15. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace na výkon
sociální práce
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
Ing. Šťastná: dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce – otevřený dotační titul – 7.2.
končí, dotace nejen pro OSV, ale i na hrazení nákladů na ÚMO
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

67/4R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 –
dotace na výkon sociální práce
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 v celkové výši
13,03 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 13,03 tis. Kč
v položce účelové prostředky – sociální práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 12,03 tis.
Kč takto:
- v položce mzdové prostředky ve výši 9 tis. Kč
- v položce povinné pojistné ve výši 3,03 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 tis. Kč
v položce provozní výdaje
16. Rozpočtové opatření FO a OHS – upgrade vyvolávacího systému SpO
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí HS
Ing. Červenka: přidělení finančních prostředků z rezervy FO na upgrade vyvolávacího
systému na SpO MmÚ (75 tis Kč )
- rozšíření počtu přepážek – řešíme technické úpravy
- návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Javorčák: nutný krok – potřeba zefektivnit provoz
Hlasování o usnesení: 9,0,0

68/4R/19
Rozpočtové opatření FO a OHS – upgrade vyvolávacího systému
SpO
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši
75 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
75 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve
výši 75 tis. Kč v položce povozní výdaje
17. Jmenování členů Komise prevence kriminality
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Ing. Bakule: předložen návrh na doplnění komise PK o řed. Policie ČR a o mou osobu
- nutné, aby obě složky zde měly zastoupení – okamžitý přenos úkolů
- změna návrhu na usnesení – doplňuji datumy narození = upravený návrh
Hlasování o usnesení: 9,0,0

69/4R/19
Jmenování členů Komise prevence kriminality
Rada města po projednání
A) jmenuje
1 . členy Komise prevence kriminality:
a ) plk. Mgr. Vladimíra Danyluka, nar. XXXXX
b ) Ing. Pavla Bakuleho, nar. XXXXX
18. RO městské policie - Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 (investice)
do rozpočtu roku 2018
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Ing. Bakule: záznamové zařízení kamerové systému – opakovaně v RM – odsouhlasení
položkového převodu – zaplaceno, teprve poté přišly finanční prostředky z MV ČR
(zápůjčka)
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

70/4R/19
RO městské policie - Program prevence kriminality na místní
úrovni 2018 (investice) do rozpočtu roku 2018
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2018 ve výši 531,56 tis. Kč
takto:
a) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 u akce
„Kamerový systém“ o částku 531,56 tis. Kč
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, ve výši
531,56 tis. Kč u akce „Záznamové zařízení MKDS“
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19. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, Ph.D.: jde o průtočky pro p.o. města
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

71/4R/19
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství
do rozpočtu roku 2018
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018
v celkové výši 945,43 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté
z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 945,43 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové
výši 945,43 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
– Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto:
- Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové
organizaci ve výši 506,98 tis. Kč
- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové
organizaci ve výši 438,45 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018
ve výši 180,08 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 180,08 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu
pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let
2017 – 2020, Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
ve výši 180,08 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018
ve výši 173,83 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 173,83 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domovu
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pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvkové organizaci
z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační
program“ ve výši 173,83 tis. Kč
20. Souhlas s umístěním sídla spolku Sportovní klub Spolchemie
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, Ph.D: SK žádá o přeregistraci – ke Krajskému soudu musí předložit souhlas
s umístěním sídla spolku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

72/4R/19
Souhlas s umístěním sídla spolku Sportovní klub Spolchemie
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s umístěním sídla spolku Sportovní klub Spolchemie, IČ 442 26 161 v budově
Plavecké haly Klíše na adrese U Koupaliště 575/11, 400 01 Ústí nad Labem
21. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, Ph.D.: vyhlášení konkursního řízení z důvodu úmrtí ředitelky MŠ
- předpokládaný nástup k 1.8.2019 – přílohou je inzerát jak bude zveřejněn v tisku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

73/4R/19
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) vyhlašuje
1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy
Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizace
B) schvaluje
1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
C) jmenuje
1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem,
Bezručova 323/7, příspěvkové organizace, ve složení:
předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství
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Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce
Bc. Barbora Umanová, pedagog MŠ Pohádka
D) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ
a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2019 jmenován
nový ředitel Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7,
příspěvkové organizace
22. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy
a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, Ph.D.: ZŠ a MŠ Jitřní – obdrželi jsme rezignaci ředitelky
- předpokládaný nástup nového ředitele také k 1.8. – nastaveno v podobných termínech
jako u předchozího bodu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

74/4R/19
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Mgr. Libuše Renové na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace ke dni
31. 7. 2019 v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu
B) děkuje
1. Mgr. Libuši Renové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem,
Jitřní 277, příspěvkové organizace
a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost
ve školství
C) vyhlašuje
1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy
a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace
D) schvaluje
1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
E) jmenuje
1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad
Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
Mgr. Jindra Šteflová, státní správa ve školství
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Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Stanislava Kudrmannová, Česká školní inspekce
Mgr. Zdenka Topinková, pedagog ZŠ a MŠ Jitřní
Vlastimil Bříza, člen školské rady ZŠ a MŠ Jitřní
F) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ
a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2019 jmenován
nový ředitel Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277,
příspěvkové organizace
23. Schválení nového odloučeného pracoviště DDM
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, Ph.D.: navazuje na materiál o svěření majetku DDM – ve svěřeném objektu
budou poskytovat svoji činnost (dle rejstříku)
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

75/4R/19
Schválení nového odloučeného pracoviště DDM
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „středisko volného
času – dům dětí a mládeže“ Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na adrese
Skorotická 846, Ústí nad Labem
24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, Ph.D.: přijetí darů - obědy pro děti a pro Kulturní středisko
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

76/4R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČO
24231509, do vlastnictví:
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a) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace ve
výši 118 296,00 Kč na období 1. 1. 2019 – 28. 6. 2019
b) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace ve výši
9 212,00 Kč na období 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019
2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na částečné pokrytí nákladů spojených
s konáním akce „STOLETÁ DISKOTÉKA“ do vlastnictví Kulturního střediska
města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, od dárce:
a) HELGOS s. r. o., Revoluční 206, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 5 000,00 Kč
b) Požární služby Ústí nad Labem spol. s r.o., Drážďanská 7a,
400 07 Ústí nad Labem, ve výši 5 000,00 Kč
3. s přijetím věcných darů od společnosti GLOBUS ČR, k. s., Kostelecká 822/75,
196 00 Praha 9 – Čakovice, IČO 63473291, do vlastnictví Kulturního střediska
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 4 077,00 Kč,
jako ceny pro vítěze soutěže O nejlepší ústecké rohlíčky
B) děkuje
1. dárcům za poskytnuté dary
25. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2019
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
Mgr. Javorčák: informace o plánu kontrolní činnosti na poradě vedení – předložen do RM na
rok 2019 - členění uvedeno v tabulkách
- oblast samostatné působnosti – není dogma – lze reagovat na podněty v průběhu roku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

77/4R/19
Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok
2019
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2019
26. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ schválení akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
Mgr. Ing. Nedvědický: informace o rozhodnutí o poskytnutí dotace v 11/2018
- technická pomoc – personální a administrativní podpora pracovníků ITI
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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78/4R/19
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace II.“ - schválení akceptace dotace z Operačního
programu Technická pomoc
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 51272/2018-55/1
z Operačního programu Technická pomoc ze dne 19. 11. 2018
2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc
B) s c h v a l u j e
1. přijetí dotace ve výši 4 670 320,00 Kč z Operačního programu Technická pomoc
ze dne 19. 11. 2018 formou akceptace Podmínek v monitorovacím systému
ISKP2014+
27. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Bc. Gloserová: poskytnutí peněžitého daru zákonnému zástupci – první občánek města v r.
2019
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0

79/4R/19
Poskytnutí peněžitého daru
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč zákonnému zástupci prvního občánka
města Ústí nad Labem roku 2019, paní Martině Strohové, nar. XXXXX, trvale bytem
XXXXX, XXXXX Ústí nad Labem XXXXXXXX
29. Jmenování Rady seniorů
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: návrh na složení Rady seniorů na r. 2019 – vloni se sešla 38x – řeší doporučení
adresovaná RM a zabývají se aktivním životem seniorů
- rozšíření o bridžový klub
Ing. Nechybová: opravit formulace ve Statutu (příloha materiálu)
Ing. Kohl: opravíme
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 9,0,0
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80/4R/19
Jmenování Rady seniorů
Rada města po projednání

A) s t a n o v u j e
1. funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
B) j m e n u j e
1. předsedkyni Rady seniorů: PeadDr. Květoslavu Čelišovou
2. členy Rady seniorů:
a) Milenu Černou
b) Mgr. Věru Frankovou
c) Ladislava Frodla
d) Jiřího Brodského
e) Jiřího Dospěla
f) Evu Živnůstkovou
g) Milana Honse
3. tajemnici Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou, OKSS MmÚ

Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Konečný………………………………..
Mgr. Michal Ševcovic…………………………

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:
RO- rozpočtové opatření
VZ - veřejná zakázka
ZP – znalecký posudek
PK – prevence kriminality

OP – obchodní podíl
SPOD – sociálně právní ochrana dětí
SpO – správní odbor
23

