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ZÁPIS 

5. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 22. 2. 2017 

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

Omluveni: 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

MUDr. Jiří Madar 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Doplnění programu: 

 

38. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

39. Povodňová komise města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Nechybová: bod č. 38 bych přesunula za bod č. 1 jako bod č. 2 

 

Program byl schválen: 5,0,0 

 

Dále na stole: 

- plnění usnesení 

- materiál č. 38 a 39 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 3, 8, 9, 25 a 36 

 

Informace: 

- materiál č. 2 byl stažen z dnešního jednání 

 

1. Plnění usnesení RM  

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: na stole máte brožurku s trvajícími úkoly, kterých je celkem 30 

- celkem jich bylo uloženo 385 

- 4 byly splněny ve změněném termínu RM 

- 15 úkolů bylo zrušeno a mezi nesplněnými neevidujeme žádný úkol uložený RM 

- návrh na usnesení - RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení RM 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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91/17 

Plnění usnesení RM  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

38. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: poskytnutí peněžního daru Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a. s. na 

nákup kvalitních a jemných operativních nástrojů pro Dětskou chirurgii ve výši 20 tis. Kč  

- žádost jsme obdrželi 30. 1. 2017 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,1,0 – MUDr. Madar proti 

 

92/17 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a. s., se sídlem Sociální 

péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 28707117, zastoupenému panem 

Jiřím Vondrou, předsedou správní rady, na podporu Dětské chirurgie 

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem 

 

3. Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v projektu “Plavecký areál Klíše“ – 

návrh dalšího postupu 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: materiál projednáván na minulé RM  

- vyčkat na doručení platebního výměru a následně podat odvolání  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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93/17 

Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí v projektu 

“Plavecký areál Klíše“ – návrh dalšího postupu 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. návrh dalšího postupu ve věci výzvy č. j. RRSZ 695/2017 k vrácení dotace dotčené 

nesrovnalostí v projektu „Plavecký areál Klíše“: 

a) vyčkat v dané věci na doručení platebního výměru 

b) podat odvolání proti doručenému platebnímu výměru a žádost o prominutí 

platby 

 

4. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: došlo k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč  

- žádáme o převod těchto finančních prostředků následovně: 

- 1 116,31 tis. Kč na realizaci projektu Podpora inkluzního vzdělávání 

- 700 tis. Kč na zajištění realizace projektu v rámci projektu Vital Cities 

- 200 tis. Kč na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod 

s rozšířenou působností Ústí nad Labem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

- 100 tis. Kč na realizace projektu zdravé město 

- 120 tis. Kč na financování právních služeb do 6/2017 pro Dobrovolný svazek obcí jezera 

Milada 

- 320 tis. Kč na předfinancování projektů, které vzniknou v roce 2017 na základě výzev či 

podmínek jednotlivých poskytovatelů dotací 

 

PaedDr. Čelišová: projekt Vital Cities 700 tis. Kč, to je jenom na projekt?  

 

Ing. Slabý: ano, jsme zapojeni v projektu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

94/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 2 556,31 tis. Kč takto: 

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

2 556,31 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů a dotací 

ve výši 2 556,31 tis. Kč  



  Zápis z 5. RM 

4 

 

5. Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: město již v tomto programu žádalo na několik projektů v roce 2016, kvůli 

nedostatečné alokaci finančních prostředků však žádosti schváleny nebyly s výjimkou 

žádosti na projekt DPS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou 

schopností pohybu 

- v letošním roce půjde znova tato žádost v celkové výši 14,5 mil. Kč se spoluúčastí města 

3,6 mil. Kč 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

95/17 

Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu 013 310 Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 

2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. podmínky Programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

B )  s ouh l as í   

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 

3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny a nákup komunikačního systému“ do 

Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 

7 642,13 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 

1 910,53 tis. Kč vč. DPH a předfinancováním projektu v plné výši 

2. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 

3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 269,90 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 317,00 tis. Kč vč. DPH 

předfinancováním projektu v plné výši 

3. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 

2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 201,50 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 800,40 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancováním projektu v plné výši   

4. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 

798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle bodu 

A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 695,20 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 173,80 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancováním projektu v plné výši  
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5. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 

2, Velké Březno – Vybudování koupelny“ do Programu dle bodu A) tohoto 

usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 245,06 tis. Kč vč. DPH 

a předpokládaným spolufinancováním ve výši 61,26 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancováním projektu v plné výši 

6. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Chlumec, Pod Horkou 

85, Chlumec – Stavební úpravy hygienického příslušenství“ do Programu dle bodu 

A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 543,50 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 285,90 tis. Kč vč. DPH 

a předfinancováním projektu v plné výši  

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

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

T: 5. 4. 2017 

 

6. Modernizace serverového řešení pro GIS a modernizace mapového portálu města 

Ústí nad Labem v rámci dotační výzvy č. 28 IROP 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: cílem je vybudování informačního systému, který bude komunikovat s koncovými 

uživateli  

- celková alokace 5 mil. Kč, kterou je potřeba navýšit o 900 tis. Kč z důvodu požadavku 

Metropolnetu 

- celkové výdaje 5 mil. 900 tis. Kč se spolufinancováním města 295 tis. Kč  

 

Ing. Nechybová: byl záměr projednán i s Metropolnetem? 

 

Ing. Slabý: ano  

 

p. Dufek: projekt je pro město velmi důležitý. Jeho zpracování bude náročné a proto bych byl 

pro zadat ho externě  

 

MUDr. Madar: uznatelné náklady jsou v plné výši a 10% je naše spoluúčast? 

 

Ing. Slabý: ano 

 

p. Dufek: dotace bude celkem 90% 

 

Ing. Nechybová: prosím o opravu tabulky v DZ 

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová 
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96/17 

Modernizace serverového řešení pro GIS a modernizace 

mapového portálu města Ústí nad Labem v rámci dotační výzvy 

č. 28 IROP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o 

a) vyhlášení 28. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

b) podmínkách 28. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace serverového řešení pro GIS 

a modernizace mapového portálu města Ústí nad Labem“ v rámci 28. výzvy 

Integrovaného regionální operačního programu 

2. spolufinancování projektu „Modernizace serverového řešení pro GIS a modernizace 

mapového portálu města Ústí nad Labem“ ve výši 10 % uznatelných nákladů 

a 100% neuznatelných nákladů projektu, přičemž celkové předpokládané náklady 

projektu činí 5 900 000 Kč vč. DPH 

3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši  

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 29. 9. 2017 

 

7. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 1 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

  

Ing. Slabý: materiál stahuji 

 

8. Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – dodatek 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: úvodní slovo u bodu č. 8-9 je stejné  

- město má uzavřené provozní smlouvy na provozování lanové dráhy a městské dopravy 

s DP  

- lanová dráha na Větruši – celková výše kompenzace činí 1,5 mil. Kč  

- samotné služby jsou provozovány na základě samotných aktů  

 

MUDr. Madar: jak to DP platíme a kdy?  
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Ing. Dařílek: přesně podle smlouvy  

- u lanové dráhy jsou čtvrtletní zálohy a vyúčtování se provádí jednou za čtvrt roku  

- u městské hromadné dopravy jsou měsíční zálohy a provádí se vyúčtování jednou za 

měsíc  

 

MUDr. Madar: chci vidět vyúčtování 

 

Ing. Dařílek: není problém vyúčtování předkládat  

- poslední čtvrtletí nedostávají žádnou zálohu, protože jsou vyčerpány dotace  

- majetek je náš a my jim to půjčujeme  

- v rámci příkazní smlouvy hradíme přímý výkon prohlídky  

 

MUDr. Madar: majetek půjčujeme zadarmo  

 

Dařílek: ano, na dobu určitou, než uzavřeme příkazní smlouvu  

- vykonávají povinnosti za město  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar 

 

97/17 

Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – dodatek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 7 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících 

(lanová dráha)“ 

 

9. Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy – dodatek 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar 

 

98/17 

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy – dodatek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 17 smlouvy „O závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

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

na období let 2009 – 2019“ 
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10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni - Rekonstrukce 

komunikace Moskevská 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: pro umístění komunikace na místní potok potřebujeme uzavřít VB, abychom 

mohli žádat o akty v rámci stavebního řízení  

- cena za uzavření VB je 16 072 Kč  

 

Ing. Nechybová: proč v usnesení není uvedená přesná částka 16 072 Kč 

 

Ing. Dařílek: je to orientační částka  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

99/17 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni - 

Rekonstrukce komunikace Moskevská 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. č. 4300/11 v k. ú. Ústí nad 

Labem, ve vlastnictví Povodí Ohře, IČ 70889988, spočívajícího v právu zřízení, 

provozování, údržby a oprav komunikace na dobu neurčitou ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531, za jednorázovou úhradu, dle 

výpočtu uvedeného ve smlouvě o smlouvě budoucí (40,25 Kč/m² x m² x 5 let 

+ DPH) a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti komunikace na p. p. č. 4300/11 v k. ú. Ústí nad Labem s povinným 

věcného břemene Povodím Ohře, IČ 70889988 

 

11. Převod objektu Prostřední č. p. 86 v k. ú. Předlice do správy MO ÚL – město 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: město vlastní objekt v ul. Prostřední, který převzalo od městského obvodu Ústí 

nad Labem – město  

- objekt jsme zapůjčili obvodu zpět na dobu neurčitou, za podmínky, že v případě potřeby 

Statutárního města Ústí nad Labem bude objekt převeden zpět do vybraného majetku 

města 

 

PaedDr. Čelišová: mají celý ten objekt? 

 

Ing. Dařílek: ano, mají to jako zázemí  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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100/17 

Převod objektu Prostřední č. p. 86 v k. ú. Předlice do správy MO 

ÚL – město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod objektu Prostřední č. p. 86 a pozemku p. č. 40 o výměře 189 m
2
 v k. ú. 

Předlice do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město na dobu 

neurčitou za podmínky, že v případě potřeby Statutárního města Ústí nad Labem 

bude objekt převeden zpět do vybraného majetku města  

 

12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

101/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4266 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem, 

označené dle GP č. 5035-80/2016 jako pozemek p. č. 4266/4, pro společnost     

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, vlastníka trafostanice umístěné na pozemku 

p. č. 4266/4, za těchto podmínek: 

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

 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
 

d) bezdlužnost nabyvatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
 

 

13. Připojištění „veřejné služby“ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: připravené znění dodatku, řeší pojištění veřejné služby 

- po konzultaci s pojišťovnou navrhujeme, aby byl uzavřen dodatek, kterým by byly 

řešeny škody a újmy způsobené osobami vykonávajícími veřejnou službu a zároveň by 

byly kryty škody způsobené osobám vykonávajícím veřejnou službu s ročním limitem 

plnění do 3 mil. Kč  

- v případě, že by došlo k převýšení limitu, tak je potřeba sjednat nový dodatek 

- návrh na usnesení v předloženém znění 
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Hlasování o usnesení: 5,0,0 

102/17 

Připojištění „veřejné služby“ 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. uzavření dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 899-23727-15 o pojištění odpovědnosti, 

kterým se pojištění doplňuje o připojištění veřejné služby s  ročním limitem 

pojistného 3 miliony Kč za roční pojistné 15 100,- Kč 

 

14. Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

103/17 

Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

nařízení vlády  

 

15. Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o převod nevyčerpaných investičních finančních prostředků na dvě 

akce: Speciální osvětlení okružní křižovatky pod Větruší a Vybudování klimatizace – 

kóje za nádražím 

 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

104/17 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku 
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k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 548,95 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 

takto: 

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

2016 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

548,95 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku sk. č. 03 ve výši 49,00 tis. Kč u akce „Speciální 

osvětlení okružní křižovatky pod Větruší“ 

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

oddělení evidence majetku sk. č. 03 ve výši 499,95 tis. Kč u akce „Vybudování 

klimatizace – kóje za nádražím“ 

 

16. Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o rozpočtové opatření letošního roku  

- vzhledem k tomu, že pro rok 2017 nebyly v rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

uvolněny finanční prostředky, je nutno tuto položku vykrýt převodem finančních 

prostředků z kapitoly určené na správu veřejného osvětlení, kde každoročně dochází 

s ohledem na snižování energetické náročnosti jednotlivých prvků k úsporám 

 

MUDr. Madar: jak město kontroluje výdaje na energii?  

 

Ing. Dařílek: jednou za čtvrt roku předkládají svůj ekonomický model vysoutěžené elektrické 

energie a jednou za čas provádíme namátkové kontroly  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

105/17 

Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 1 000 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

1 000 tis. Kč na akci Veřejné osvětlení – rozšíření, sk. 03 

 

17. Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na opravy komunikací byly provedeny veřejné soutěže  

- 5. 4. 2017 to bude předloženo do ZM  
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MUDr. Madar: cyklistika – tam nevyšel projekt, tak proč to přesouváme, když se to nebude 

financovat z našich peněz? 

 

Dařílek: na spoluúčast 

- návrh na usnesení – doplnit v bodě B) termín 5. 4. 2017 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

106/17 

Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných prostředků ve výši 27 927,23 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2017 takto: 

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

2016  nižším  čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 27 927,23 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 23 206,93 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 720,30 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

Labem 

T: 5. 4. 2017 

 

18. Rozpočtové opatření ODM – Tovární – začlenění cyklistické dopravy 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: v rámci rozpočtu ODM zůstal 1 mil. Kč finančních prostředků 

- z těchto prostředků doplníme akci na Tovární ulici  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

107/17 

Rozpočtové opatření ODM – Tovární – začlenění cyklistické 

dopravy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení  volných  prostředků ve výši 
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1 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

1 000 tis. Kč na akci Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy, sk. 03 

 

19. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dáváme dotaci společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v celkové výši 800 tis. Kč  

- společnost požádala o 1 400 tis. Kč, ale v rozpočtu bylo 800 tis. Kč  

 

MUDr. Madar: navrhujeme 800 tis, Kč 

- v návrhu rozpočtu na letošní rok je 150 tis. Kč/rok za vedení účetnictví - to by se dalo 

dělat levněji  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

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

 

108/17 

Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. 

v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast kultury v roce 2017 pro Collegium Bohemicum, o. p. s.,   

IČ 273 09 231, v celkové výši 800 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy  

o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených  

s „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz společnosti“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 5. 4. 2017 

 

20. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: 3 žádosti o dotaci: Ústecký dětský sbor, z.s. na benefiční koncert, Beneš Martin na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vojtěch Dyk & B-Side band TOUR 2017“ a 

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Krása 

pomáhá dětem 12“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Ing. Nechybová: protinávrh – vypustit bod c) 

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 
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109/17 

Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určeného na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem  

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 228 46 361) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „V. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2017“ ve výši 

30.000,- Kč 

b) Beneš Martin, (IČ 746 46 290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vojtěch Dyk & B-Side band TOUR 2017“ ve výši 36.000,- Kč 

 

21. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem, p. o. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: převedení prostředků ve výši 180 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu ohňostroje 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

110/17 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství, oddělení ekonomicko školské ve výši 180 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 180 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 180 tis. Kč na realizaci akce 

„Slavnostní novoroční ohňostroj“ 

 

22. Ústecké Vánoce 2016 – závěrečná zpráva 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: všechny informace naleznete v DZ tohoto materiálu 
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MUDr. Madar: vzhledem k napadání zajištění vánoc zvažujeme vypsání VŘ na celou akci, i 

když pak město nebude moci ovlivňovat jejich program  

 

p. Dufek: kolik stály letošní Vánoce celkem a jak jsou na tom v porovnání s loňskými? 

 

MUDr. Madar: předešlé Vánoce byly o trochu dražší  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

111/17 

Ústecké Vánoce 2016 – závěrečná zpráva 

 
Rada města po projednání 

     

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. závěrečnou zprávu o projektu „Ústecké Vánoce 2016“ 

 

23. Využití finančních prostředků na Městské akce 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: na jednání ZM Ústí nad Labem dne 7. 12. 2016 byla v rámci schváleného rozpočtu 

OKSS určena částka pro Oblast ostatní činnosti – Městské akce částka ve výši 

1 350 tis. Kč   

- zatím máme domluvené akce: Mezinárodní den žen, Den s Městskou policií, Den dětí, 

Svátek seniorů a Městský ples pořádaný Statutárním městem Ústí nad Labem  

 

PaedDr. Čelišová: akce MDŽ bude určitě o polovinu levnější  

 

MUDr. Madar: nevíme přesné finance - můžeme to upravit  

 

Ing. Nechybová: po konzultaci jsme se shodli, že máme prostředky v KP a mohli bychom je 

částečně použít na Den s Městskou policí  

- navrhujeme upravit usnesení pouze s využitím finančních prostředků z rozpočtu města na 

městské akce - Svátek seniorů ve výši 200 tis. Kč, MDŽ 100 tis. Kč a další kroky se 

budou předkládat postupně 

 

MUDr. Madar: v DZ jsou zamýšlené akce  

 

Ing. Nechybová: protinávrh RM po projednání za A) souhlasí s využitím finančních 

prostředků v max. výši 300 tis. Kč z rozpočtu OKSS z oblasti ostatní činnosti – oblast 

Městské akce, konkrétně na realizaci akcí MDŽ, Svátek seniorů  

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 
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112/17 

Využití finančních prostředků na Městské akce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s využitím finančních prostředků v max. výši 300 tis. Kč z rozpočtu odboru kultury, 

sportu a sociálních služeb z oblasti ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně 

na realizaci akcí Mezinárodní den žen, Svátek seniorů  

 

24. Stanovisko obce k realizaci sociálního bydlení 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přišly nám dvě žádosti – Sociální bydlení Sever a Sociální byty Ústí nad Labem   

- výše uvedené žádost projednala Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní 

Agendu 21, dne 20. 2. 2017 

 

MUDr. Madar: v této chvíli není dobré vydávat souhlasná stanoviska, budeme čekat až na 

vydání zákona – doplnit usnesení a ukládací část Komise pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní agendu 21 

 

Mgr. Javorčák: protinávrh RM po projednání za A) 1. konstatuje, že do doby schválení 

zákona o sociálním bydlení nebude vydávat jakákoliv stanoviska obce k projektům 

zaměřeným na problematiku sociálního bydlení a za B) 1. ukládá OSR zpracovat analýzu 

potřebnosti sociálního bydlení v rámci ORP do 31. 12. 2017 

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 

Odchod p. Lukáš Konečný 

 

113/17 

Stanovisko obce k realizaci sociálního bydlení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  k ons ta tu j e , že 

1. do doby schválení zákona o sociálním bydlení nebude vydávat jakákoliv stanoviska 

obce k projektům zaměřeným na problematiku sociálního bydlení 

B )  uk lád á  

1. odboru strategického rozvoje 

a) zpracovat analýzu potřebnosti sociálního bydlení v rámci ORP 

T: 31. 12. 2017 

25. Odměna ředitele p. o. dle § 224 ZP 

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 
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114/17 

Odměna ředitele p. o. dle § 224 ZP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku 

a) Mgr. Bc. Martinu Alinčemu, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/1/2017 

 

26. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 

Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bereme na vědomí rezignaci Mgr. Václava Pěkného ke dni 

31. 7. 2017 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

115/17 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Václava Pěkného na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 

Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2017 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Václavu Pěknému, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvkové organizace 

a) za jeho dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost 

ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 

Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 

3282/3, příspěvkové organizace, ve složení: 

  Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  
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Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Mgr. Michal Ševcovic, státní správa ve školství 

Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Marta Maděrová, Česká školní inspekce 

  Mgr. Jaroslava Zámostná, pedagog ZŠ Rabasova 

Lenka Kohoutová, člen školské rady ZŠ Rabasova  

F)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2017 jmenován 

nový ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 

organizace 

 

27. Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím v roce 2016 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: čí je to majetek a kdo zajišťoval realizaci nákupu? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: majetek je města 

- dělali jsme poptávková řízení  

 

MUDr. Madar: prosím o sepsání poptávkových řízení  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

116/17 

Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím 

v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím ve správě OMOŠ 

za rok 2016 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

28. Revokace rozpočtového opatření OMOŠ – navýšení příspěvku na provoz Městským 

službám Ústí nad Labem, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v předchozím usnesení byly příspěvkové organizaci dány 4 mil. Kč – 

jde o zajištění parkovného a ODM byl 1 mil. Kč dán na zajištění opravy parkovišť  

- usnesení se revokuje a částka se navyšuje na 5 mil. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 



  Zápis z 5. RM 

19 

 

117/17 

Revokace rozpočtového opatření OMOŠ – navýšení příspěvku na 

provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. revokaci usnesení RM č. 47/17 ze dne 25. 1. 2017 v písm. A) bod 2. tohoto 

usnesení 

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

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 5 000 tis. Kč v položce Příjmy 

z vlastní činnosti 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro Městské služby 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 5 000 tis. Kč (na pokrytí běžných provozních 

nákladů) 

 

 

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

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: na základě usnesení ZM č. 213/16 ze dne 22. 6. 2016, kterým byla 

schválena aktualizace znění společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o. bylo paní 

primátorce mimo jiného uloženo předkládání informace o výsledcích valných hromad 

Severočeského divadla s.r.o.  

 

MUDr. Madar: chybí zápis z dozorčí rady  

- nevidím investici a nevím, za co to utratili, někdo na odboru by měl provádět kontrolu 

dotace divadlu 

 

Ing. Nechybová: co se týká kontroly vyúčtování a čerpání, tak Krajský úřad Ústeckého kraje 

si to vyžaduje a kontrola probíhá  

 

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

  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

118/17 

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. 1/2017 ze dne 16. 1. 2017 
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B )  u k l á d á 

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

 

T: 5. 4. 2017 

 

30. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: jde o průtočku v rámci projektu Simulační hra – podpora demokracie, 

tolerance a přeshraniční spolupráce 

- zapojení do tohoto projektu RM schvalovala 7. 10. 2015 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

119/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro DDM, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

25,43 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 25,43 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MMR ČR 

pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Ústí nad Labem, p. o. ve výši 25,43 tis. Kč v rámci projektu 

“Simulační hra – podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

 

31. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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120/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

119,06 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 119,06 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 119,06 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

- ZŠ E. Krásnohorské, p. o.   99,78 tis. Kč 

- ZŠ a ZUŠ Husova, p. o.       1,36 tis. Kč 

- ZŠ Neštěmická, p. o.        8,25 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.   9,67 tis. Kč 

 

32. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: jde o dar pro ZŠ Palachova ve výši 26 190 Kč od společnosti EDUin, 

o. p. s., na zajištění a realizaci projektu Odvážný lev, co našel cestu zpět 

- dále je to pro ZŠ Mírová ve výši 20 tis. Kč od společnosti TRCZ s. r. o., na pořízení 

učebních pomůcek 

 

MUDr. Madar: jsou rozdílné názvu smluv, jde o dary? 

 

Ing. Nechybová: v bodě A) 1. nahradit slovo daru - příspěvku  

 

Hlasování o protinávrhu: 4,0,0 

 

121/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého příspěvku ve výši 26 169 Kč do vlastnictví 

Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace, od 

společnosti EDUin, o. p. s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, 

IČ 24706370, na zajištění a realizaci projektu „Odvážný lev, co našel cestu zpět“ 

v programu Extra třída 
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2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 20 000 Kč do vlastnictví 

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

společnosti TRCZ s. r. o., se sídlem Průmyslová 1165, 410 02 Lovosice, 

IČ 26486059 na pořízení učebních pomůcek 

 

33. Souhlas s realizací projektu v OP VVV  

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

 

PhDr. Müllerová: ZŠ Karla IV žádala o souhlas se zapojením do projektu zjednodušeného 

vykazování – Šablon pro MŠ a ZŠ I  

- rozpočet je ve výši 871 390 Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

122/17 

Souhlas s realizací projektu v OP VVV  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací projektu 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  

a) Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizaci, se 

sídlem Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 44553382 

 

34. Změna zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 400/37 

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

 

PhDr. Müllerová: doplnit do usnesení datum narození p. Olgy Bačinové 

- členem školské rady ZŠ Palachova byl Ing. Josef Matějka, který na tuto funkci 

rezignoval  

- školská komise po projednání doporučila RM jmenovat p. Olgu Bačinovou  

- návrh na usnesení v doplněném znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

123/17 

Změna zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, 

Palachova 400/37 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  rezignaci pana Ing. Josefa Matějky na funkci člena školské rady Základní školy 

Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. 
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B) j men u je  

1. zástupce zřizovatele do školské rady  Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 

400/37, p. o. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

a) Olgu Bačinovou, nar. Xxx xx xxxx 

 

35. Souhrnná zpráva o činnosti BD Bukov v roce 2016 

Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

Mgr. Jaremová: do DZ jsem vypsala vše co se tam děje  

- musíme sehnat kontakty na všechny lidi, co bydlí v BD Bukov - chybí nám 40 kontaktů  

 

MUDr. Madar: celkem je 213 bytů  

- 176 bytů je obsazeno družstevníky 

 

Mgr. Jaremová: volný byt není ani jeden  

- zájem o pronájem je velký  

- dlužníky jsme začali řešit smluvní cestou  

 

p. Dufek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:4,0,0 

 

124/17 

Souhrnná zpráva o činnosti BD Bukov v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  souhrnnou zprávu o činnosti BD Bukov v roce 2016 

 

36. Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 

některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 – 2020 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: jedná se o smlouvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

období 2014-2020 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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125/17 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti zprostředkujícího 

subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci 

implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

období 2014 – 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ěd o mí  

1. informaci o právech, povinnostech a odpovědnosti Statutárního města Ústí nad 

Labem vyplývající z jeho role zprostředkujícího subjektu z Veřejnoprávní smlouvy 

o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů 

Řídícího orgánu v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání období 2014 - 2020 

B )  s ch va lu j e  

1. Veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 

některých úkolů Řídícího orgánu v rámci implementace Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 - 2020 uzavíranou mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Statutárním městem Ústí nad Labem 

 

37. Přesun tabulkového místa 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Mgr. Javorčák: změna organizačního řádu  

- opomnělo se jedno tabulkové místo, které není zapotřebí 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

126/17 

Přesun tabulkového místa 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností k 1. 3. 2017 

1. přesun jednoho tabulkového místa z odboru kontroly na odbor přestupkových 

agend 

2. pracovní náplň činností odboru kontroly dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

39. Povodňová komise města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Nechybová: některá jména jsou neaktuální, proto jsme je po konzultaci upravili  

- jedná se o úpravu 
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Mgr. Javorčák: jména jsme změnili na funkce 

 

Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

127/17 

Povodňová komise města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1. Povodňovou komisi města Ústí nad Labem takto:  

Předseda:  primátor/ka města 

Místopředseda:  1. náměstek/kyně primátora 

Tajemník:  referent/ka povodňového plánování odboru ŽP MmÚ 

Členové:   tajemník/ce MmÚ 

a) ředitel/ka MP 

b) vedoucí odboru dopravy MmÚ 

c) vedoucí odboru ŽP MmÚ 

d) starosta/ka MO ÚL – město 

e) starosta/ka MO ÚL – Střekov 

f) starosta/ka MO ÚL – Neštěmice 

g) starosta/ka MO ÚL – Severní Terasa 

h) Ing. Petr Plessney – Povodí Labe, s. p. – tech. nám. řed. záv. 

DL 

i) Jiří Stejskal – Povodí Ohře, s. p., záv. Teplice 

j) plk. Mgr. Vladimír Danyluk – KŘ policie ÚK, vedoucí 

územního odboru ÚL PČR 

k) ředitel Městských služeb Ústí n. L., p. o. 

 

Různé 

 

Oprava usnesení č. 90/17  

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: navrhuji úpravu v usnesení č. 90/17 název komise - komise pro sociálně 

zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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128/17 

Oprava usnesení č. 90/17 

 
Rada města po projednání 

 

A )  o p ra vuj e  

1. v usnesení RM č. 90/17 v bodech B) 3. a C) 7. název „sociálně zdravotní komise“ 

na název „komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21“ 

 

Rezignace vedoucího odboru  

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: navrhuji usnesení, že RM bere na vědomí rezignaci JUDr. Jany Sokolové na 

funkci vedoucí odboru kontroly z důvodu odchodu do starobního důchodu, a to 

k 28. 2. 2017 

- děkujeme za odvedenou práci pro MmÚ 

- budu navrhovat nové výběrové řízení 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování: 4,0,0 

 

129/17 

Rezignace vedoucí odboru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci JUDr. Jany Sokolové na funkci vedoucí odboru kontroly z důvodu 

odchodu do starobního důchodu, a to k 28. 2. 2017 

B )  d ěku j e  

1. paní JUDr. Janě Sokolové za její odvedenou práci pro magistrát a město Ústí nad 

Labem 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

p. Pavel Dufek    ………………………………………………  

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města    ZM – zastupitelstvo města 

VB – věcné břemeno    DP – dopravní podnik 

DZ – důvodová zpráva    ODM – odbor dopravy a majetku 

OMOŠ – odbor městských organizací a školství 

OKSS – odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 


