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Z Á P I S 

z 6. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 4. 2. 2015 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Haidler 

              Milan Krejčí 

 

Zapisovatelka: Jana Němcová, KP 

 

Doplnění programu: 

43. Jmenování tajemníků Komisí Rady města Ústí nad Labem v kompetenci OŠKSS 

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

Stažen 

 

44. Poskytnutí dotace – Činoherák Ústí, spolek 

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

 

45. Výběrová řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Zoologické zahrady Ústí nad  

      Labem, p. o. a Muzea města Ústí nad Labem, p. o. 

      Předkládá: Jaroslav Achab Haidler, člen RM pro oblast kultury 

 

46. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území  

      Statutárního města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

47. Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování komunálních služeb 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

48. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspory energií ZŠ a MŠ  

      Mateřská škola Vojanova“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

Dále na stole: 

Materiály č. 42 v pozvánce uvedený „na stůl“ 

Doplněný materiál č. 34 

 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 10, 13, 21, 26, 28, 30, 31, 37,  

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

 



2 
 

Ing. Josef Zikmund:  

Z původních 42 bodů je program doplněn o body 43-48, které jsme dostali stůl. Upozorňuji, 

že na stole je dále materiál č. 42, je to doplnění materiálu č. 34. V kolovadle jsou materiály 

k bodům č. 10,13, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 37. 

Navrhuji 2 změny v pořadí, a to aby body č. 33 a 36 byly posunuty hned za bod č. 1 

Bc. Jana Bohuňková:  

Stahuji bod č. 41, materiál je potřeba ještě dopracovat. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

V bodu různé bychom se měli vyjádřit k těžebním limitům. Otázka, jestli toto nepřihlásit do 

řádného programu, protože v bodu různé se nehlasuje. Měli bychom se usnést, že jako město 

nechceme prolomení limitů.  

 

Ing. Josef Zikmund:  

Můžeme to nechat v bodě různé.  

 

Hlasování o pozměněném programu: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

Program byl schválen. 

 

 

 

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

       

Mgr. Jiří Javorčák:  
Celkem bylo radou města (dále RM) uloženo 44 úkolů, 30 úkolů je splněných, 11 je trvajících 

a 1 je trvalý bez udání termínu. 1 úkol je nesplněn, jde o výběrové řízení na ředitele ZOO. Na 

předminulé RM bylo usnesení revokováno. Termín již proběhl. Bude zapotřebí provést 

revokaci a posunout termín jednání komise dál. 

 

Diskuse: 

       

Mgr. David Daduč: 

Je splněn úkol ohledně kontroly výdajů městských obvodů na referendum o hazardu? Je již 

zpracována nějaká zpráva? 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Mám to připraveno do bodu různé. Protokol o provedené kontrole jsem předal 21. ledna panu 

primátorovi a panu náměstkovi. 
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Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

  

 

Usnesení č. 156/15 

Plnění usnesení  

 

Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí   

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

       

 

 

 

33. Poskytnutí dotace 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Paní Taussigová pořádá kulturní akci, jejíž výtěžek půjde na podporu kojeneckého oddělení 

nemocnice. Město v této akci již 10 let vystupuje jako generální partner. Generální partner by 

měl přispět 100 tis. Kč. Bude tam TV, média. Jedna věc je PR, druhá je pomoc dětem. Navrhl 

jsem 150 tis. Kč, kde 100 tis. Kč je dotace generálního partnera. Historicky tam byla zpětná 

dotace, kdy Severočeské divadlo dávalo paní Taussigové na tu akci nižší nájem a pořádalo to 

Severočeské divadlo. To nechci. Pokud máme podpořit vlastní organizaci, tak 50 tis. by šlo 

divadlu jako standardní tržní nájem. Můžeme se dohodnout na dotaci 100 tis. Kč a pak jednat 

s panem Formáčkem na sníženém nájmu. Tomu jsem chtěl předejít, a proto jsem navrhl 150 

tis. Kč, kde je zahrnut standardní nájem. 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Máme jen půl organizace, to znamená, že skutečně o 25 tis. navyšujeme financování ze strany 

města.  

 

Ing. Josef Zikmund:  

Kolik město dalo v roce 2014? 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Řekněme kolem 100 tis. Kč, včetně nájmu, část formou nepeněžních darů.  Kraj dal také 100 

tis. Kč podobnou formou. Je to na nás, jak se rozhodneme. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Považuješ projekt za vhodný podpory?  
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Bc. Martin Mata, MBA: 

Vidím to ve dvou rovinách, PR města a tradice 10 let, 10. ročník bude zřejmě poslední, a 

výtěžek půjde na kojenecké oddělení.  

 

Jaroslav Haidler: 

Nelíbí se mi připlácet 50 tis. Kč, když je to na charitu. Využívají naše prostory a budeme si to 

navzájem účtovat. Navíc je to charita. Město přispěje 50 tis. Kč na nájem a divadlo ho 

charitativně neodpustí. Do dneška nevíme, kolik je hodinový nájem. Pokud budou prostory 

zdarma, nejsem proti, aby se zaplatily refundace mezd. 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Měli bychom dát podle skutečných nákladů. Můžeme dát i na nájem, pokud se rozhodneme. 

Nevíme bezpečně, co s tím pan Formáček udělá. Doporučuji dát jen 100 tis. Kč a v rámci 

usnesení budu navrhovat změnu na 100 tis. Kč. 

 

Milan Krejčí: 

Stejný problém je s letním kinem. Bude tam dvoudenní sportovní akce. Letní kino spadá pod 

Kulturní Dům a nájem je 50 tis. Kč. Oni chtějí 150 tis. Kč., protože 50 tis. Kč vrátí k nám. 

Měli bychom se domluvit, co s takovými akcemi. 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Paní Taussigová má problém s panem Formáčkem v dojednávání nějakých slev, charita na něj 

neplatí. Šel jsem tedy cestou, tržního nájemného. 

 

Pavel Štěpař: 

Město je 50% vlastníkem divadla. Rád bych vyvolal jednání s krajem. Peníze půjdou na 

dětské oddělení Masarykovy nemocnice (MN), jejímž spoluzakladatelem je kraj. Nájem by 

měl jít půl na půl v rámci přímých nákladů. Takto nemůže pan Formáček postupovat. Toto 

bych neřešil s panem Formáčkem, ale se spoluzakladatelem. 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Chybí dialog, proto je to touto formou. Pokud se dohodneme na 100 tis. Kč, je to 100 tis Kč.  

 

Pavel Štěpař: 

Doplním, že tuto charitu vnímám hlavně jako podporu dětí v MN. Jestli chce pan Formáček 

tržní nájem, pak musíme vyvolat jednání s krajem. Kraj je spoluzakladatelem, my jsme 

spoluzakladatelem divadla. Pana Formáčka bych z toho vynechal. 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Pan hejtman přislíbil účast na jednání o divadle. Termín schůzky bude dohodnut. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Problém je potřeba rozdělit do několika rovin. Jedna rovina je způsob chování k charitativním 

organizacím. To je věc, kterou bychom měli regulovat. Žádná pravidla nemáme, a proto 

vznikají takovéto situace. Druhý přístup je systémový. Odkrývejme reálné náklady, které 

dotujeme. Třetí věc je, že vedení divadla je naprosto vykloubené, a z tohoto důvodu máme 

potíže, jak to správně udělat. Pokud v daném okamžiku s panem Formáčkem není domluva, 

dal bych té organizaci 150 tis., ať akce proběhne. Pak bych se soustředil na kloudné vedení 
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divadla. Součástí kulturní koncepce by měl být přístup kulturních institucí k financování 

charitativních organizací, kam bych zařadil i např. studentské plesy.   

 

Yveta Tomková: 

Také bych podpořila částku 150 tis., a doporučuji vytvořit pravidla, jak budou organizace 

účtovat nájemné. 

 

Mgr. David Daduč: 

Dívám se, kolik ta charitativní akce vynese peněz. Pokud se sečte, kolik peněz dá kraj a my, 

pak výtěžek není o moc více, než co se do toho vloží z veřejných peněz. A dále, peníze 

směřují do MN, za kterou zodpovídá kraj a ne přímo město. Ale to, co tu říkám, nemá 

blokovat náš příspěvek, kupujeme si tím PR. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Ten rozpočet je cca 750 tis. Kč, a konečné vyúčtování je k dispozici. Kraj ten rozpočet 

poskytuje.   

 

Ing. Josef Zikmund:  

Má někdo doplnění, návrh na změnu? 

 

Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 157/15        

Poskytnutí dotace 

 

Rada města po projednání 

 

 s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace 

a) paní Ing. Lence Kocmanové Taussigové, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

IČ: 727 527 51, DIČ: CZ8251232902, ve výši 150 tis. Kč na částečnou úhradu 

nákladů spojených s pořádáním 10. ročníku charitativně – kulturní akce 

s názvem „Krása pomáhá dětem“ 

 u k l á d á 

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) předložit návrh na poskytnutí dotace dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu 

města Ústí n. L. 

                                                                                      T: 18. 2. 2015 
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36. Standardy pro členy rady města 

      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Předchozí vedení standardy moc neřešilo. Standardy pro uvolněné členy je jedna věc, druhá 

věc jsou standardy pro neuvolněné radní. Hovořili jsme o podpoře na telefonování. Jde o 

neomezený tarif za 100 Kč, který se odečte z vaší odměny, a bude k dispozici i telefon. 

Souvisí s tím i nárok na výpočetní techniku, a personál, tedy asistentka. Byly zmíněny i 

vizitky. Je navrženo 50ks. Pokud je to málo můžeme navrhnout 100ks. Byl tu ještě bod 

týkající se náhrady cestovného. S paní Habrovou jsem navrhoval refundaci 300 Kč měsíčně, 

ale dostali bychom se do problému, tudíž byl bod stažen. Zprávy DMS a roaming by si 

členové rady hradili sami. Pokud budeme digitalizovat a jednání rady bude elektronické, měli 

by všichni k dispozici zapůjčený tablet nebo notebook. Je to vize do budoucna. 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Pro mne je limit 100 ks vizitek nepřiměřený, budu potřebovat 500 – 600, možná i více. 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Musel jsem stanovit nějaký počet. 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Je tu návrh řešit počet 100 ks. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Není problém, vyndat ze standardů počty kusů. Můžeme to řešit individuálně dle požadavků. 

Každý má jiné potřeby. Úřad vám váš požadavek zajistí. 

 

Mgr. David Daduč: 

V úvodní větě (I. Základní pojmy) je napsáno: „… vymezují organizační, technické…. 

podmínky (práva a povinnosti)….“.  Není mi jasné, kde z toho plynou ty povinnosti?  

 

Ing. Josef Zikmund:  

Např. srážka 100 Kč. Nějaké povinnosti tam jsou. 

 

Bc. Jana Bohuňková:  

Prosím u bodu III.A.2.  přeformulovat 1 sekretářka. Mám 2 na poloviční úvazek. Sekretářku 

bych přeformulovala na jeden plný úvazek 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Doporučoval bych vypustit slovo jedna a ostatní bych nechal. 

 

Hlasování v upraveném znění: 9-0-0 
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Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 158/15 

Standardy pro členy rady města 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. standardy členů Rady města v upraveném znění 

 

 

 

 

2. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí od ČR – HZS ÚK – návrh darovací smlouvy 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

  

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

V objektu jsem byl na prohlídce, jednoznačně by měl být v majetku města. Objekt vlhne, 

prostor není větraný. Jsou tam objekty okolo, jsou nějakou dobu nepoužívané. Nezatéká do 

nich, ale je potřeba základní údržba. Je to optimální objekt pro sídlo Městských služeb. Objekt 

se nám bude hodit. 

 

Mgr. David Daduč: 

Měli bychom mít zájem pozemek převzít. Odhad nákladů města na údržbu je 400 tis. s 

podmínkou neziskového provozu 10 let. To je 4 mil, což je slušná cena. Dále mě zajímá 

možnost zprůchodnění od Severočeské knihovny. Je možnost tam vybudovat pěší cestu až na 

Skřivánek. Z tohoto důvodu jsem pro. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Pokud převezmeme budovu, musíme udělat minimalistická opatření ve smyslu permanentního 

větrání. 

 

Ing. Josef Zikmund:  

V případě větší investiční akce to připravte do rozpočtu 2016. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Musí tam být systém odvětrávání, protože knihovna tam měla sklady knih.  

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Pokud zastupitelstvo města (ZM) schválí uzavření darovací smlouvy, bude následovat státní 

kolečko s podepsanou smlouvou. Budou se k ní vyjadřovat všechna ministerstva. MF může 
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chtít, aby hasiči nabídli nemovitosti za úplatu. Klausule na 10 let užívání ve veřejném zájmu, 

pokud tam budeme provozovat komunální služby, je plně v souladu s podmínkou státu. 

Budu předkládat variantu 1 Návrhu na usnesení. Dle varianty 1 se vypouští se písm. i). 

 

Hlasování ve znění první varianty: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 159/15 

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí od ČR – HZS ÚK – návrh darovací smlouvy 
 

Rada města po projednání 

   
A )  up ravu j e  

1 .  usnesení RM č. 492/12 ze dne 27. 9. 2012 v bodě A)1. takto: 

a) písmeno i) se vypouští celé 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

B )  s ouh l as í  

1. s návrhem darovací smlouvy č. 1642014 na bezúplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Ústí nad Labem schválených usnesením Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem č. 232/12 dne 13. 12. 2012 

2. s uzavřením darovací smlouvy č. 1642014 s Českou republikou – Hasičský 

záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ 70886300 

C )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  18. 2. 2015    

 

 

 

3. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

     

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 160/15 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 582/1 o výměře 4150 m
2
 a pozemku p. č. 582/6 o výměře 

4355 m
2
 v k. ú. Božtěšice formou bezúplatného převodu od České republiky - Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 do majetku statutárního 

města Ústí nad Labem  

2. se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č.2/U/Ge/2014 dle bodu A)1. 

B) s ch va lu j e  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 

města Ústí nad Labem, do správy provozního úseku oddělení správy, údržby a 

evidence majetku Odboru dopravy a majetku MmÚ za předpokladu schválení jejich 

nabytí do majetku statutárního města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí 

nad Labem 

C) uk lád á  
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                  T:  18. 2. 2015    

 

 

 

4. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Klíše 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Yveta Tomková: 

Je možné sloučit body 4,5,6,7, které se všechny týkají zřízení věcného břemene? 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Ano, a povedeme tedy diskusi ke všem bodům najednou. 

 

Diskuse: 

 

Mgr. David Daduč: 

Co je v bodě 4 smyslem přivaděče, resp. souvisí to s rekonstrukcí haly? 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Nesouvisí to s rekonstrukcí haly, ale s plánovanou rekonstrukcí vodovodní sítě celé Klíše.  

 

Mgr. David Daduč: 

V bodě č. 6 je vzadu náš ceník náhrad za zřízení věcného břemene, přitom my platíme za 

zřízení věcného břemene. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Sazba je vypočtena podle našeho ceníku. Je to pro informaci, že neplatíme více než je 

v ceníku. Město platí, ale za něj platí ŘSD jako investor stavby. 
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Martin Hausenblas, MBA: 

Na fotbalovém stadionu došlo ke zrušení běžecké trati. Došlo k degradaci našeho majetku. 

Běžeckých oválů je v Ústí pomálu. Trať byla zahrnuta hlínou a osázena trávou.  

 

Ing. Josef Zikmund:  

Jsme vlastníky stadionu i fotbalového klubu z 80%. Dostaneme se k tomu v různém. 

 

Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č.161/15 

Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Klíše 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1921,1857/25, 1511/10, 1511/1, vše 

v k. ú. Klíše v majetku statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího v právu 

zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodního přivaděče na dobu neurčitou ve 

prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 za jednorázovou 

úhradu, která bude stanovena dle sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene 

schváleného Majetkovou komisí Rady města na základě geometrického plánu s tím, 

že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene  

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Severočeskou 

vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

 

5. Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Strážky u Habrovic 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse proběhla v rámci sloučení bodů 4, 5, 6, 7. 

 

Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 162/15 

Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Strážky u Habrovic 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. v rámci stavby „Přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L. – 

Strážky - kanalizace“ se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 125/1 v k. ú. 

Strážky u Habrovic, který je v současné době ve vlastnictví Ústeckého kraje, 

spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přepojení čistírny 

odpadních vod na kanalizační síť na dobu neurčitou ve prospěch statutárního města 

Ústí nad Labem, IČ 00081531 (strana oprávněná z věcného břemene), za 

jednorázovou úhradu v částce určené podle ceníku schváleného Zastupitelstvem 

Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22.12.2010 na základě 

skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí 

investor, který je zároveň stranou oprávněnou  

2. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě s Ústeckým krajem, IČ 70892156, dle podmínek uvedených v bodě 

A)1. 

B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  18. 2. 2015     

 

 

 

  

6. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Ústí nad Labem 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse proběhla v rámci sloučení bodů 4, 5, 6, 7. 

 

Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 163/15 

Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Ústí nad Labem 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. v rámci stavby „I/30 Dopravní řešení – povodňová hráz, Ústí nad Labem“ se 

zřízením věcného břemene k pozemkům p. č. 4332, 4331/1 a 4329/1 v k. ú. Ústí nad 

Labem, které jsou ve vlastnictví Českých drah, a.s. (strana povinná z věcného 

břemene), spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav SO 106 

(Světelné signalizace křižovatky s rampou most Dr. E. Beneše) a SO 403 

(Rekonstrukce veřejného osvětlení ve správě TSM s.r.o.) na dobu neurčitou ve 

prospěch statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 (strana oprávněná 

z věcného břemene), za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě 

skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (investor)  

2. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

s Českými drahami, a.s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle podmínek uvedených 

v bodě A)1. 

B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  18. 2. 2015     

 

 

 

    

7. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Klíše a v k. ú. Ústí nad Labem 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse proběhla v rámci sloučení bodů 4, 5, 6, 7. 

 

Hlasování v předloženém znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 164/15 

Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Klíše a v k. ú. Ústí nad Labem 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1883/2, v k. ú. Klíše a k pozemku p. č. 

2393, v k. ú. Ústí nad Labem v majetku statutárního města Ústí nad Labem, 

spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav nových zařízení 

(rozvaděčů v cizích TS) na dobu neurčitou ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., IČ 24729035 za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč bez DPH, která je 

stanovena dle sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene schváleného 

Majetkovou komisí Rady města s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný 

z věcného břemene  

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

 

     

8. Zápis vlastnického práva pro Českou republiku – Ministerstvo obrany 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

     

Ing. Dalibor Dařílek: 

Materiál je připraven tak, aby město mohlo bunkry nabýt do svého vlastnictví. Musíme mít 

právní jistotu, aby je ministerstva nevyužívala ke své potřebě. Město je vlastníkem pozemků 

pod bunkry, máme předkupní právo. Min. obrany (MO) není ochotné před zápisem vkladu na 

katastr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Pak bych předložil upravené usnesení. Pak to 

městu právně nedává jistotu, že nemovitosti nabyde do svého vlastnictví. Je na RM, zda na 

nabytí nemovitostí trvá. Podle toho budeme jednat s MO. Pokud si je stát ponechá, předložím 

alternativní usnesení. 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Majetek je zbytný. Časové prodlení nevadí. 

  

Mgr. David Daduč: 

Souhlasím s procesem. Došlo tu k nedorozumění se spolky, které mají o využívání majetku 

zájem. Nelze přepsat majetek z MO přímo na spolky. Město by ho převzalo a následně byl 

využíván nějakým spolkem. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Když jsme oslovili spolky, žádné kladné ohlasy z jejich strany nebyly. Jednání se spolky 

může pokračovat.  

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Jak to pan náměstek myslel? Budeme zásadové město, tzn. zapsat nemovitosti pouze 

v případě darování ze strany MO, nebo město je převezme, pokud je žádné ministerstvo 

nebude chtít. Podle rozhodnutí RM navrhnu usnesení. 
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Usnesení v předloženém znění znamená zásadové město, tzn., nedovolíme zápis do katastru 

bez smlouvy o smlouvě budoucí darovací. 

 

Mgr. David Daduč: 

Co bude znamenat nesouhlas se zápisem do katastru. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Jako vlastník pozemku máme právo nesouhlasit se zapsáním stavby do katastru. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. zdr Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č.165/15 

Zápis vlastnického práva pro Českou republiku – Ministerstvo obrany 

Rada města po projednání 

 
A )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1 .  Česká republika – Ministerstvo obrany je výlučným vlastníkem staveb stálého 

lehkého opevnění na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

a )  stavby bez čp/če na části pozemku p. č. 3755 označené dle GP 4693-64/2013 

jako st. p. č. 3755/2 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

b )  stavby bez čp/če na části pozemku p. č. 450/1 označené dle GP 496-63/2013 

jako st. p. č. 450/4 o výměře 23 m
2
 v k. ú. Valtířov nad Labem 

B )  s ch va lu j e  

1. vydání souhlasu se zápisem staveb do katastru nemovitostí a uznání vlastnického 

práva ke stavbám pro Českou republiku – Ministerstvo obrany dle bodu A)  

C )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným nabytím staveb stálého lehkého opevnění dle bodu A) od České 

republiky – Ministerstva obrany do majetku statutárního města Ústí nad Labem 

D) uk lád á  
1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi 

a) podepsat souhlasné prohlášení dle bodu B) tohoto usnesení                                                         

               T:  po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu 

2. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                T:  18. 2. 2015    
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9. Dodatek ke koncesní smlouvě „Provozování a komerční využití zastávek MHD ve  

    Statutárním městě Ústí nad Labem“ 

    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

    

Diskuse: 

 

Z důvodu nesouladu počtu rizikových zastávek v původní smlouvě a dodatku byl bod stažen a 

rozpor bude prověřen. 

 

 

 

10. Převod nemovitostí ve správě ZOO – Na Vrstevnici formou prodeje 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse: 

 

Pavel Štěpař: 

Ještě jsme nevyužili všechny komerční možnosti, nemovitost byla pouze na vývěsce. Lokalita 

není moc atraktivní. Projevila o to zájem jen 1 realitní kancelář. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Využili jsme pouze S-reality, kde byla zaplacena inzerce. Žádná reakce na inzerát nebyla. 

Město pak využilo běžný postup přes úřední desku. 

 

Pavel Štěpař: 

Jen jde o to, zda jsme využili všechny možnosti. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Pro ZOO je to náklad 40 tis. Kč měsíčně. Je to nabízeno od září 2011. 

 

Mgr. David Daduč: 

Využívají se při prodeji městského majetku obvykle RK, nebo jen úřední deska? 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

RK neoslovujeme. Vyžíváme jen placenou inzerci na S-realitách, nebo v novinách. 

 

Pavel Štěpař: 

40 tis. Kč jsou relevantní náklady na údržbu? Vytvořme standard pro aktivní nabízení 

nemovitostí, které bude město prodávat. Současný model je nedostačující.  

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Měli jsme k té nemovitosti nabídku na 2 mil. 100 tis. Kč. Proces trval dlouho a zájemce od 

záměru odstoupil. 

 

Milan Krejčí: 
Nemohl by tam někdo bydlet? Můžeme nabídnout nájem za podmínek údržby nemovitosti. 

Nebylo by to pro někoho zajímavě? 

 

Romana Macová: 

S nemovitostmi hospodaří jednotlivé obvody. Magistrát jako takový nemovitosti nemá.  
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Milan Krejčí: 

Existuje na to agenda?  

 

Romana Macová: 

Každý musí s žádostí o bydlení na obvod. Magistrát takovou agendu nevede, protože byty 

jsou svěřeny do majetku jednotlivým obvodům. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Je několik řešení. Např. vyjmout to z majetku ZOO a svěřit městskému obvodu, který s ním 

bude hospodařit. ZOO odpadnou náklady 40 tis. Kč Dále jak řešit inzerci. Budeme dělat 

kulturní rozesílač. Jedna z jeho funkcí bude informace o majetku. 

 

Bc. Jana Bohuňková:  

Nebude mít město do budoucna zájem o využití? Mělo by to zůstat v majetku města, pozemky 

kolem jsou také města. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Architekt, který dělal návrh ZOO, upozornil, že neexistuje žádný generel rozvoje ZOO. Měli 

bychom se zabývat vizí prostoru Mariánské skály jako botanické zahrady nebo volnočasového 

prostoru. Fragmentace majetku může rozvojové plány omezit. 

 

Mgr. David Daduč: 

Dům s pozemkem je od ZOO poměrně daleko a stranou. 15-20 let je to prázdné. Prodejem se 

pozemky kolem nezablokují. 

 

Milan Krejčí: 

Pokud tam bude nájemník, bude s tím potom velký problém. 

 

Jaroslav Haidler: 

 40 tis. Kč za ruinu? Do ZOO peníze jdou, jak tedy hospodaří? 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Můžeme to nechat prověřit. 

 

Milan Krejčí: 

ZOO tedy prodejem ušetří 500 tis. Kč za rok. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Bod musí být předložen zastupitelstvu. Do jednání ZM požádám ZOO, ať rozklíčují své 

náklady na údržbu. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Pokud bude potřeba provést mezikroky, může tento bod jít do dalšího ZM. 

 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Nevidím důvod prodej blokovat. Stejně o tom rozhodne ZM. 

  

Ing. Dalibor Dařílek: 

O prodeji majetku rozhoduje ZM. Může rozhodnout o neschválení prodeje, i když rada města 

prodej vyhlásila. 
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Mgr. David Daduč: 

Pokud jsou v radě pochybnosti o prodeji, můžeme navrhnout 2 usnesení. Tzn. souhlasíme-

nesouhlasíme, a pak ukládací k předložení do ZM. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Rada může nesouhlasit, a přesto ukládá předložit ZM. Musí se upravit usnesení. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Strategický rozvoj ZOO to neomezí, náklady 40 tis. Kč měsíčně, nemovitost ztrácí na 

hodnotě, 1,5 mil. Kč můžeme z prodeje získat. 

 

Jaroslav Haidler: 

Pokud bude v březnu vybrán ředitel ZOO, pak jednáme za něj. 

 

Mgr. David Daduč: 

Dům je skutečně mimo areál ZOO. Nový ředitel ZOO asi nebude mít s touto nemovitostí 

záměry. 

 

Pavel Štěpař: 

Souhlasím s prodejem, pokud 40 tis. Kč  jsou relevantní náklady.  

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. zdr Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 166/15 

Převod nemovitostí ve správě ZOO – Na Vrstevnici formou prodeje 

Rada města po projednání 

 
A) s ouh l as í  

1. s převodem nemovitostí v ulici Na Vrstevnici - rodinný dům čp. 1939 situovaný na 

pozemku p. č. 2809 včetně pozemků p. č. 2809 o výměře 897 m
2
, p. č. 2808/2 o 

výměře 308 m
2
, p. č. 2810 o výměře 649 m

2
, část p. č. 2811/1 o výměře cca 467 m

2
 

z celkové výměry 3236 m
2
, p. č. 2811/2 o výměře 249 m

2
 a část p. č. 2813 o výměře 

cca 280 m
2
 z celkové výměry 1445 m

2
, vše v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 

společnosti Realitní kancelář STING, s. r. o., Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí 

nad Labem se sídlem 1. Máje 540, 739 61 Třinec, IČ 25842625, DIČ CZ25842625 

za kupní cenu 1.500.001,- Kč za těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s prodejem včetně geometrických plánů 

d) daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající 
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B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                               T:  18. 2. 2015     

 

 

 

 

11. Rozšíření pojištění elektronických zařízení – kamerový systém 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse: 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Za minulý rok za pojistné události na kamerovém systému město zatím inkasovalo cca 110 

tis. Kč, dohromady to bude asi 200 tis. Kč Současné pojištění je pouze na přepětí. Limit 

pojistky do 1 mil. Kč je nepřekročitelný. Není možné koupit dopojištění nad 1 mil. Kč. To je 

rozdíl mezi těmi variantami. 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Roční pojistné je tedy za celkový seznam, včetně doplnění. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Ano. Z pojištění jsou kryty vyjmenované události s ročním limitem 1 mil. Kč. Novou 

pojistkou bude kamerový systém přesunut ze souboru mobiliáře do souboru pojištění 

elektronických zařízení. Roční pojistné bude 16 900 Kč. 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Máme evidenci, kolik platíme za posledních 10 let a kolik jsme dostali? 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Ano, předkládal jsem závěrečnou zprávu, kde to bylo uvedeno. Vloni jsme se dostali asi na 

78%. 

 

Mgr. David Daduč: 

Jsou kamery na přepětí tak náchylné, že došlo ke škodám za více než 500 tis. Kč?  

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Nebylo to jen na kamerách. V tomto souboru pojištění jsou i jiná zařízení. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ---- 
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Usnesení č. 167/15 

Rozšíření pojištění elektronických zařízení – kamerový systém 

 

Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozšíření souboru „pojištění elektronických zařízení“ v pojistné smlouvě 

č. 899-17877-18 o položku „Kamerový systém, včetně příslušenství a související 

technologie“ s pojistnou částkou 1 milion Kč (na první riziko) s ročním pojistným 

16 900,-Kč 

 

 

 

 

12. Zastoupení města v orgánech společnosti AVE Ústí nad Labem, s.r.o. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse: 

 

Pavel Štěpař: 

Navrhovali jsme do dozorčí rady Richarda Musila. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Obsazovali jsme dozorčí rady dle klíče, jedno místo bylo pro opozici. UFO navrhlo paní 

Jaremovou. Zrušit jednatele by bylo komplikované, muselo by projít ZM. Domluva s AVE na 

snížení platu za pozici jednatele. Rozdíl AVE věnuje na sporty. Způsob kontroly AVE je přes 

dozorčí radu. 

 

Bc. Jana Bohuňková:  

Co brání odvolat jednatele? 

 

p. Hausenblas, MBA: 

Musíme přes ZM. Můžeme změnit jednatele, řešil by ale těleso dozorčí rady. 

 

Pavel Štěpař: 

Pokud budu časově vytížen, odejdu z dozorčí rady a budeme dovolovat nového člena. 

 

Hlasování v upraveném znění: 8-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel zdr 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 168/15 

Zastoupení města v orgánech společnosti AVE Ústí nad Labem, s.r.o. 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s navržením odvolání zástupců města z dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad 

Labem s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) František Minárik, nar. xxxxxxxxxx 

b) Jaroslav Mandík, nar. xxxxxxxxxx 

c) Milan Máček, nar. xxxxxxxxxx 

2. s navržením jmenování zástupců města do dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad 

Labem s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Pavel Štěpař, nar. xxxxxxxxxx 

b) Karel Karika, nar. xxxxxxxxxx 

c) Bc. Lenka Jaremová, nar. xxxxxxxxxx 

B) uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

T: 18. 2. 2015 

 

 

 

 

13. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – orgány společnosti 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Diskuse:  

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Obsazení orgánů je dle minulých dohod. Ke střetu zájmů nedochází. 

 

Pavel Štěpař: 

Proběhly úpravy v dozorčí radě. Měl tam být pan Vodseďálek. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Dozorčí rada má 5 členů, dva z nich jsou voleni z řad zaměstnanců. Ti dva mají mandát na 

dobu 4 let. Takže volíme jen 3. Po vypršení mandátu se dovolí noví členové. 

 

Pavel Štěpař: 

Dávám protinávrh k usnesení č. 3 B) navrhnout místo paní Tajchnerové pana Vodseďálka.  

Respektive nebude odvolán. 

 

Mgr. David Daduč: 

Musí být odvoláni ke konkrétnímu datu. K dnešnímu, pokud schválíme. 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

K dnešnímu dni, účinnost je dnem doručení. 
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Mgr. Jiří Javorčák:  
Tím pádem tam ke dni nemusí být. 

 

Hlasování o usnesení č. 1 v předloženém znění: 8-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan zdr 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 169/15 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – orgány společnosti 

 

Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. sdělení člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s. Milana Krejčího dle přílohy tohoto materiálu 

 
 

Hlasování o usnesení č. 2 v předloženém znění: 0-6-3  

 

Zikmund Josef, Ing. ne 

Hausenblas Martin, MBA ne Haidler Jaroslav ne 

Mata Martin, Bc. MBA ne Krejčí Milan zdr 

Bohuňková Jana, Bc. zdr Štěpař Pavel ne 

Daduč David, Mgr. zdr Tomková Yveta ne 

 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

Hlasování o usnesení č. 3 v upraveném znění: 9-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č.170/15 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – orgány společnosti 2 

 

Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 
A )  o dv o lá vá   

v souladu s čl. XI odst. 3 Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s. z funkce člena Dozorčí rady společnosti: 

1.  Ing. Václava Červenku, nar.  xxxxxxxxxx 

2.  Tomáše Jílka, nar.  xxxxxxxxxx 

B )  j men u je   

v souladu s čl. XI odst. 3 Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s.: 

1. Ing. Libora Turka, Ph.D., nar. xxxxxxxxxx, členem dozorčí rady společnosti 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  

2. JUDr. Karolinu Žákovskou, Ph.D., nar. xxxxxxxxxx, členem dozorčí rady 

společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s 

 

 

 

 

14. Metropolnet a.s. – orgány společnosti 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Z důvodu nesouhlasu s navrženými členy dozorčí rady byl bod stažen. 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Předsunuji bod č. 44 

 

 

 

 

44. Poskytnutí dotace – Činoherák Ústí, spolek 

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

 

Po předchozí diskusi byl bod odložen na konec. 
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15. Změna usnesení Rady města Ústí nad Labem v oblasti kultury 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 171/15 

Změna usnesení Rady města Ústí nad Labem v oblasti kultury 
 

Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. úpravu usnesení č. 537/14 v bodě B), odst. 1), písm. a) ze dne 15.9.2014, týkající 

se vyhlášení dotačního řízení s účinností ze dne 1.10.2014, a to v následujícím 

znění: 

a)  oblast kultury 

− Akce kulturního kalendáře 2015 

− Grantové projekty 2015 

− Podpora celoroční činnosti uměleckých aktivit dětí a mládeže do 18 let 

 

 

 

 

16. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem v oblasti kultury 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 172/15 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem v oblasti kultury 

  

Rada města po projednání 

 
A) rev oku j e  

a)  usnesení č. 378/14 v bodě C), odst. 1) ze dne 23.6.2014 

b)  usnesení č. 523/14 v bodě A), odst. 2) ze dne 4.9.2014 

c)  usnesení č. 565/14 v bodě B), odst. 1) ze dne 15.9.2014 

 

 

 

 

17. Udělení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Ústí nad Labem,  

      Marxova 219/28, příspěvkové organizace na školní rok 2015/2016 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 173/15 

Udělení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Ústí nad Labem, Marxova 

219/28, příspěvkové organizace na školní rok 2015/2016 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení    výjimky   z   počtu   dětí   ve   dvou   třídách   mateřské   školy dle § 23 

odst. 3, 4 a § 16, odst. 4 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní 

rok 2015/2016 – snížení  počtu  dětí  ve třídě, a  to z 18 na 15 dětí 

a) Mateřské škole Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p.o.  

B )  zmo cňu j e  

1. vedoucí OŠKSS  

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizace 
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18. Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě na Základní škole, Ústí  

      nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace na školní rok 2014/2015 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 174/15 

Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě na Základní škole, Ústí nad 

Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace na školní rok 2014/2015 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy  

dle § 23 odst. 3, 5 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 

2014/2015 – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 16 dětí 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p.o., pro třídu přípravného 

ročníku 

B )  zmo cňu j e  

1. vedoucí OŠKSS  

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí v jedné přípravné třídě pro Základní 

školu Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace 

 

 

 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zajištění lékařské  

      pohotovostní služby v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 175/15 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zajištění lékařské 

pohotovostní služby v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 

 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. přijetí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši  

1 200 tis. Kč 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 

pro období od 1. 1. do 31. 12. 2015, mezi příjemcem dotace Statutárním městem 

Ústí nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 

 

 

 

 

20. Ústecký Arcus Občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných  

      příslušníků a přátel – žádost o prominutí vyměřeného penále za porušení rozpočtové  

      kázně 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 176/15 

Ústecký Arcus Občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků 

a přátel – žádost o prominutí vyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně 

 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. žádost občanského sdružení „Ústecký Arcus  - občanské sdružení onkologických 

pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel“ o prominutí penále, které mu bylo 

vyměřeno z důvodu porušení rozpočtové kázně v roce 2013 

B )  s ouh l as í   

1. s prominutím vyměřeného penále ve výši 7 217,- Kč uloženého občanskému 

sdružení „Ústecký Arcus  - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich 

rodinných příslušníků a přátel“ (IČ 44553374), jako příjemci dotace, za porušení 

rozpočtové kázně 
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C )  uk lád á  

1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora 

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

Labem 

T: 18. 2. 2015 

 

 

 

 

21. Stanovení odměny řediteli příspěvkové organizace 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 177/15 

Stanovení odměny řediteli příspěvkové organizace 

 

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 xx let věku 

a) Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 

1024/19, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/2/2015 

B) p ov ěřu j e   

1. vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu rozhodnutí o odměně uvedeného v bodě A) tohoto usnesení 
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22. Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková  

      organizace – navýšení celkové kapacity školní jídelny  

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 178/15 

Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková 

organizace – navýšení celkové kapacity školní jídelny 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s navýšením celkové kapacity školní jídelny Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad 

Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvkové organizace ze 120 na 130 strávníků 

 

 

 

 

23. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem  

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

 

Diskuse:  

 

Mgr. David Daduč: 

Město zapojeno v projektu Zdravé město a Místní agenda 21 (dále jen ZdM a MA 21) 

formálně, je pasivní. Na fórech ZdM padají dobré připomínky, nepracuje se s nimi. Třeba 

větší důkladnost, koncepčnost a koordinace, nutnost spolupráce zainteresovaných subjektů – 

odbory, politici, občané. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Dobré připomínky pro nás všechny. Musíme se zapojit a něco v tom udělat. 

 

Bc. Jana Bohuňková: 

Je tu 1 dobrý nástroj: aktivní politika. Budu řešit s koordinátorem projektu ZdM a s odd. 

strategického rozvoje. 
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Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 179/15  

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

 

Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. Hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2014 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 2015 dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy 

 

 

 

 

24. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

      Vyhlášení 11. kola Dotačního programu PZM a MA21 

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

      

Diskuse:  

 

Mgr. David Daduč: 

Materiál úzce navazuje na předchozí. Nerozumím, zda se plán opravdu týká r. 2015. Je zde 

mnoho věcí navázaných k letům 2013-2014. 

 

Ing. Radka Jakoubková 

Roky 2013-2014 jsou zmíněny, protože některé činnosti byly v těchto letech zahájeny. Ale 

mají dopad či pokračování i v r. 2015. 

 

Mgr. David Daduč: 

Neuvěřitelné, že se v předloženém dokumentu město hlásí k referendu o vyhlášení zákazu 

hazardu, kdy právě město realizovalo veškeré kroky proti vyhlášení referenda. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Pokud to schválíme, zavazujeme se ke splnění, splnit to však nedokážeme. 

 

Milan Krejčí: 

Bylo někdy něco z toho v minulosti splněno? Pokud ne, proč to projednáváme? 
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Mgr. David Daduč: 

Je potřeba zvýšit pozornost a začít plány ZdM a MA 21 naplňovat, jako se to daří 

v Litoměřicích. 

 

Yveta Tomková: 

V příloze č. 2 je dotační program, který město vyhlašuje. Do tohoto programu se mohou 

občané hlásit. Jde o jejich palčivé problémy a my bychom je měli řešit. 

 

Bc. Jana Bohuňková: 

Existuje sociálně zdravotní komise. Ta se však vyjadřovala pouze k vyhlášení 11. kola 

dotačního programu, ale akční plán vůbec neviděla. 

 

Milan Krejčí: 

V loňském roce bylo městem vyplaceno 200 tis. Kč? Pak to je od r. 2011 1 milion Kč. Zajímá 

mě, zda ty podané a schválené projekty byly uvedeny v život. 

 

Ing. Radka Jakoubková 

Max. částka na 1 projekt ze strany města je 20 tis. Kč. Někdy to nepokryje celý projekt, 

žadatel musí najít zdroje i jinde. Veškeré náklady na projekt žadatel městu dokládá. 

 

Mgr. David Daduč: 

Většinou jde v těch projektech o aktivity, které ve výsledku v rámci města nejsou vidět. 

Směřujeme ke koncepčnímu setkání, musíme rekapitulovat minulost a stanovit, jak dál. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Celý proces selhává ve fázi implementace. Musíme identifikovat, kde je problém: v politické 

vůli, nebo u úředníků? 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
K tomuto pravidelně předkládanému materiálu téměř nikdy nebyla na jednání RM diskuse. 

Neexistoval zásah politiků, přitom jejich úloha je zde nesporná. Úředníci musí dostat jasně 

vytýčený směr a cíl, aby mohli efektivně konat. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Jak se získávali podněty občanů? Na veřejných fórech? Účastnili se jich politici? 

 

Ing. Radka Jakoubková 

Ano. 

 

Bc. Jana Bohuňková: 

Chtěla bych to odložit o měsíc, aby na to byl čas. Byla jsem na jednání sociálně zdravotní 

komise, kde se projednávala témata, ale neměla jsem kontext. Chtěla bych to udělat znovu, a 

stáhnout bod. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Nejsou tam body, kterým bychom řekli NE. Schválil bych to tedy, a pak činil další kroky. 

 

Mgr. David Daduč: 

1 měsíc na dopilování nestačí. Je na zvážení, zda to pro tentokrát nenechat běžet, jak je 

připraveno. 
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Martin Hausenblas, MBA: 

Přidělení této agendy k OŠKSS je chybně. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
V materiálu je navrženo ustanovení politika, který by měl být propagátorem a zastřešující 

osobou tohoto projektu. 

 

Ing. Radka Jakoubková 

V minulém volebním období to byla p. Zuzana Kailová. 

 

Pavel Štěpař: 

Není v silách 1 člověka to zvládnout, musí to víc politiků. Jeden to bude pouze zastřešovat, 

podílet se musíme všichni. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Navrhuji schválení. Jsou to obecné principy, které se kryjí s naší koaliční smlouvou. 

Vyhodnocení je 1x za rok (ať už jakékoli). Schválením splníme podmínky programu ZdM, 

zároveň si po roce vystavíme účet naší práce a ukáže, kam a jak dál. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Vezmu si to na starost. Vytvořím pracovní skupinu, prověříme, jak a co. 

 

PhDr. Jitka Stuchlíková: 

Jde o mezinárodní projekt pod záštitou OSN. Máte jej v koaliční smlouvě, je to iniciativa do 

problematiky zejména udržitelného rozvoje měst. 

 

Pavel Štěpař: 

Jsem pro pracovní skupinu. Vyzývám městské obvody, aby nominovaly svého člověka, jsou 

občanům blíže. 

 

Mgr. David Daduč: 

Nejdříve je třeba se sejít s koordinátorkou projektu a nastavit ten proces do budoucna. Pozvat 

i vedoucí odd. strategického rozvoje, zapojit se mohou i další členové RM, příp. ZM. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 180/15 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

Vyhlášení 11. kola Dotačního programu PZM a MA21 

 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. „Plán zdraví a kvality života“ Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad 

Labem aktualizovaný na rok 2015 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  

2. pravidla Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 dle 

přílohy č. 2 důvodové zprávy 

3. vyhlášení 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

pro rok 2015 s tématy: 

a) Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, 

podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí o zdravém životním 

stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných pohybových aktivit 

apod.) 

b) Posílení místního patriotismu (zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve 

městě -  guerilla gardening, úklidové akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic 

apod.) 

c) Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, 

Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.) 

 

 

 

 

25. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – ustanovení politika  

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

       

Bod stažen z důvodu nového projednání na společném setkání s koordinátorkou projektu ZdM 

a MA 21. 

 

 

 

43. Jmenování tajemníků Komisí Rady města Ústí nad Labem v kompetenci OŠKSS 

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

 

Bod stažen – problematika je v kompetenci úřadu, nikoli rady města. 

 

  

 

26. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace –  

      „Úspory energií ZŠ a MŠ“ 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

       

Diskuse:  

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Vedl jsem diskusi s odborníkem. Je potřeba v projektech dávat pozor na návrh takových 

řešení, která nejsou technicky realizovatelná. 
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Pavel Štěpař: 

Projekt si ohlídám, se jmenovaným odborníkem se spojím. 

 

Mgr. David Daduč: 

Termíny jsou nereálné. 

 

Ing. Eva Šartnerová: 
Projektant nečekal na schválení dodatku v radě města a pracoval dál. Proto jsou termíny 

reálné. 

 

Hlasování v předloženém znění:  8-0-0 
 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 181/15 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace –  

„Úspory energií ZŠ a MŠ“ 
 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na 

akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“ 
 
 
 
 

27. Projekt „Obnova výmalby vestibulu zámku Trmice“ - podání žádosti, 

spolufinancování  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Diskuse:  

 

Pavel Štěpař: 

My jsme vlastníkem a máme 10% účast. V minulosti proběhla nějaká snaha o prodej, nicméně 

zámek je stále ve vlastnictví města. 
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Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 182/15 

Projekt „Obnova výmalby vestibulu zámku Trmice“ - podání žádosti, spolufinancování  

 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vyhlášeném programu Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

2. informaci o připravovaném projektu „Obnova výmalby vestibulu zámku Trmice“ 

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádosti na projekt dle bodu A) 1. s celkovými předpokládanými náklady 

157,5 tis. Kč a 23,6 tis. Kč DPH (pozn. vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 

restaurátorské práce, je DPH 15%) 

2. spolufinancování města min. 10 % z 157,5 tis. Kč + DPH (23,6 tis. Kč) - tj. 

celkem min. 39,4 tis. Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí ORM 

a) zajistit podání 

žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 28. 2. 2015 

 

 

 

 

 

28. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015  - 2020  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

  

Diskuse:  

 

Ing. Eva Šartnerová: 
Upozornění, že body 3.1. a 3.6. budou v materiálu do ZM trochu upraveny na základě 

požadavku řídícího výboru. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Ta vize akcentuje průmysl a přírodu – nejde to dohromady, ten akcent je fundamentálně 

špatně. 

 

Pavel Štěpař: 

Strategie vznikala za minulého vedení města. V základních bodech se ale najdeme, i když 

jsme se na ní nemohli podílet. 
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PhDr. Jitka Stuchlíková: 

Na můj dotaz, proč je strategie pojata poměrně obecně, minulé vedení města odpovědělo, že 

je to úmyslné z důvodu neznalosti konkrétního zaměření výzev na období 2015 - 2020, aby se 

město eventuálně nepřipravilo příliš detailním zaměřením strategie o možnost čerpat 

z dotačních titulů. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

    

 

Usnesení č. 183/15 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015  - 2020  

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s návrhem dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Davidovi Dadučovi, členovi Rady města 

a) předložit návrh dokumentu dle bodu A) 1. ke schválení Zastupitelstvu města 

T: 18. 2. 2015 
 

 

 

 

29. Inteligentní zastávky a Elektronický odbavovací systém pro cestující - podání žádostí  

      o dotace, předfinancování a spolufinancování projektů, dohody o partnerství    

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

       

Diskuse není.   

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

 

 



36 
 

 

Usnesení č. 184/15 

Inteligentní zastávky a Elektronický odbavovací systém pro cestující - podání žádostí  

o dotace, předfinancování a spolufinancování projektů, dohody o partnerství    

 

Rada města po projednání 

 
A) s ouh l as í  

1. s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Inteligentní 

zastávky“ s předpokládanými celkovými náklady 20.000,00 tis. Kč vč. DPH 

2. se spolufinancováním projektu „Inteligentní zastávky“ minimálně ve výši 15 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu (tj. 3.000,00 tis. Kč vč. DPH) 

3. s předfinancováním projektu „Inteligentní zastávky“ v plné výši  

100 % z celkových nákladů projektu (tj. 20.000,00 tis. Kč vč. DPH) 

4. s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Elektronický 

odbavovací systém pro cestující“ s předpokládanými celkovými náklady 

60.000,00 tis. Kč vč. DPH 

5. se spolufinancováním projektu „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

minimálně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu (tj. 7.500,00 tis. 

Kč vč. DPH) 

6. s předfinancováním projektu „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

v plné výši 100 % z celkových nákladů projektu (tj. 60.000,00 tis. Kč vč. DPH) 

B) s ch va lu j e  

1. uzavření dohody o partnerství v rámci projektu „Inteligentní zastávky“ se 

subjektem: 

a) Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

2. uzavření dohody o partnerství v rámci projektu „Elektronický odbavovací systém 

pro cestující“ se subjektem: 

a) Ústecký kraj 

C) uk lád á  

1. Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstkovi primátora města 

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

D) d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města 

a) schválit podání žádostí o dotace do ROP Severozápad na projekty „Inteligentní 

zastávky“ a „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ vč. zajištění jejich 

předfinancování a spolufinancování dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

 

 

30. Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice –  

      Sídliště Mojžíř za rok 2014 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Diskuse: 

 

Bc. Jana Bohuňková: 

O jakou akci se jedná? 
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Ing. Eva Šartnerová: 
Jde o rozšíření komunikací na sídlišti Mojžíř. Stavba je v udržitelnosti, na podzim se bude 

MMR předkládat závěrečná zpráva. 

 

Yveta Tomková: 

Součástí projektu byl i kamerový systém. Mám informace, že některé kamery nefungují. 

 

Ing. Eva Šartnerová: 
Ing. Bakule potvrdil, že všechny kamery jsou funkční. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 185/15 

Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice –  

Sídliště Mojžíř za rok 2014 

  

Rada města po projednání 

 
A) s ouh l as í  

1. s roční monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: 

Neštěmice – Sídliště Mojžíř za rok 2014 

B) uk lád á  

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

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

                                                                                               T: 18. 2. 2015 
 

 

 

48. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspory energií ZŠ a MŠ 

Mateřská škola Vojanova“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města 

 

Diskuse: 

 

Ing. Eva Šartnerová: 
V pondělí byla vyhlášena výzva MŽP. Nás se týká osa 3, kde můžeme přihlásit projekty 

týkající se úspory energií. Máme připraven projekt na MŠ Vojanova, který bychom přihlásili. 

 

Pavel Štěpař: 
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Mohli bychom přihlásit i ZŠ Vojnovičovu. Zde je to ale 5 pavilónů. Projekt je složitý a 

podmínkou dotace je vypořádání projektu do konce r. 2015, což bychom v případě této školy 

nezvládli. Ale ještě budeme klíčovat, zda bychom i tento projekt mohli podat. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Dotaz na plnění zásobníku investičních akcí. 

 

Pavel Štěpař: 

V rámci investic je třeba rozklíčovat, zda projekty v zásobníku lze realizovat tak, jak byly 

navrženy (zejména co se týká finanční stránky). 

 

Ing. Eva Šartnerová: 
Máme informaci, že podobnou výzvu zaměřenou na úsporu energií by MMR mělo vyhlásit 

nejpozději v říjnu t.r. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Další projekty bohužel nemáme připraveny. 

 

Ing. Eva Šartnerová: 
K říjnu budeme mít připraveny 3 projekty (ZŠ Vojnovičova, MŠ Jitřní a ZŠ Mírová). OŠKSS 

předal našemu odboru seznam MŠ a ZŠ s popisem současného stavu. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Je tu i projekt zateplení magistrátu. Jde o velmi složitou akci, která má velkou prioritu. 

Podmínky jsou někde v budově tristní a my musíme zajistit zaměstnancům slušné pracovní 

podmínky. Dle mých informací se min. 15 let do budovy neinvestovalo, např. sociální 

zařízení nejsou v dobrém stavu. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 186/15 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská 

škola Vojanova“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt “ Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola 

Vojanova“ v rámci LXIV. výzvy Ministerstva životního prostředí 

2. spolufinancování projektu „Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola Vojanova“ 

min. ve výši 10% uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů, 

přičemž celkové náklady projektu činí 8 772,033 tis. Kč včetně DPH 
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B )  s ouh l as í   

1. s předfinancováním projektu dle bodu B) 1. tohoto usnesení v plné výši (tj. 100 % 

z celkových nákladů projektu) 

C )  uk lád á  

1 .  Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

T: 18. 02. 2015 

2. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí ORM 

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

B) tohoto usnesení 

T: 19. 03. 2015 

 

 

 

 

31. Návrh pravidel odměňování a návrh peněžních plnění členům výborů ZM a  

      peněžních darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II.  

      pololetí roku 2014 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

    

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Odměny se poradním orgánům ZM a RM vyplácejí 1x za půl roku? 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Kdo hodnotí práci členů? 

 

Mgr. Romana Habrová: 

Ano, odměny se vyplácejí 1x za půl roku, práci členů hodnotí předsedové jednotlivých komisí 

RM a výborů ZM. 

 

Pavel Štěpař: 

Tisková oprava jednoho jména Šimák – Šimek. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Navrhuje úpravu v ukládací části usnesení: uložit primátorovi města, nikoli tajemníkovi. 

 

Hlasování v upraveném znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 187/15 

Návrh pravidel odměňování a návrh peněžních plnění členům výborů ZM a peněžních 

darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2014 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1 .  s vyplacením peněžních plnění za druhé pololetí roku 2014 dle § 84, odst. 2 písm. 

u) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2 .  s  vyplacením peněžních darů za druhé pololetí roku 2014 dle § 85, písm. b) zákona 

o obcích č.128/2000 Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

3 .  s návrhem pravidel odměňování předsedů komisí RM, členů komisí RM a členů 

výborů ZM, kteří nejsou členy ZM dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) předložit návrh na vyplacení peněžních plnění členům výborů ZM  a peněžních 

darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle bodu A) tohoto 

usnesení Zastupitelstvu města 

                                                                                        T: 18. 2. 2015 

 

 

 

 

32. Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Bod stažen.  

 

 

 

34. Poskytnutí finančního daru 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Pan Smrčka uhradil městu dluh. Proto již nic nebrání v poskytnutí finančního daru za 

vynikající sportovní počin, který již proběhl i v médiích. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 
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Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 188/15 

Poskytnutí finančního daru 

   

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím finančního daru ve výši 30 tis. Kč panu Miroslavu Smrčkovi, trvalým 

bydlištěm xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, narozeného xxxxxxxxxx, za 

mimořádný sportovní výkon na Mistrovství ČR 

B) uk lád á  
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora  

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

Labem 

T: 18. 2. 2015 

 

 

 

35. Zastupování města ve Svazu měst a obcí ČR 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování v předloženém znění: 6-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav --- 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel --- 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

Usnesení č. 189/15 

Zastupování města ve Svazu měst a obcí ČR 
 

Rada města po projednání 

 
A )  d el egu j e  

1. Ing. Josefa Zikmunda, primátora města (nar. xxxxxxxxxx) 

a) do orgánů Svazu měst a obcí České republiky, aby v nich hájil zájmy města 

Ústí nad Labem 

 

 

 

 

37. Metropolnet, a.s. – schválení nových stanov společnosti 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 
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Bod stažen z důvodu nemožnosti seznámit se v časovém předstihu s kolovadlem. 

 

 

38. Zřízení Komise pro územní plánování 

      Předkládá: Mgr. David Daduč, radní města 

 

Diskuse: 

 

Mgr. David Daduč: 

Dostali jste návrh usnesení nově – jsou doplněná data narození, a do komise je doplněn její 

poslední člen, a to ing. Novák. 

 

Pavel Štěpař: 

Nebude se zřizovat finanční komise, bude ustanovena komise pro investiční strategii. Až jí 

budeme obsazovat, dostanete informaci. Za nás jsem nominoval Ing. Arch. Gabriela, Ing. 

Novák je odborník přes infrastrukturu, mosty. 

 

Mgr. David Daduč: 

Představil další členy komise - Ing.Arch. Fikarová – zkušená praktička, Ing. Arch. Jan 

Harciník – je součástí týmu, který dává dohromady strategii pro rozvoj Prahy, Ing. Arch. 

Hrouda – náš zastupitel, Ing. Arch. Tomáš Peterman z fakulty užitého umění a designu se 

snahou měnit veřejný prostor.   

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 190/15 

Zřízení Komise pro územní plánování 

 

Rada města po projednání 

 
A) z ř i z u j e 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, s účinností od 4. 2. 2015  

1. Komisi Rady města Ústí nad Labem pro územní plánování 

 

B) j m e n u j e 

1. předsedou Komise pro územní plánování: Mgr. Davida Daduče, nar. xxxxxxxxxx 

2. členy Komise pro územní plánování: Ing. arch. Jitku Fikarovou, nar. xxxxxxxxxx 

      Ing. arch. Jana Harciníka, nar. xxxxxxxxxx 

      Ing. arch. Jana Hroudu, nar. xxxxxxxxxx 
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      Ing. akad. arch. Michala Gabriela, nar.        

xxxxxxxxxx 

      Ing. arch. Tomáše Petermanna, nar. 

xxxxxxxxxx 

      Ing. Petr Nováka, nar. xxxxxxxxxx 

39. Zřízení Komise pro životní prostředí 

      Předkládá: Mgr. David Daduč, radní města 

 

Diskuse: 

 

Mgr. David Daduč: 

Do komise byl doplněn ještě jeden člověk p. Martin Janeček a dále data narození všech členů 

komise. Představení jednotlivých členů komise. 

 

Hlasování v upraveném znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA --- Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

       

 

Usnesení č. 191/15 

Zřízení Komise pro životní prostředí 

 

Rada města po projednání 

 

A) z ř i z u j e 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, s účinností od 4. 2. 2015  

1. Komisi Rady města Ústí nad Labem pro životní prostředí 

B) j m e n u j e 

1. předsedkyní Komise pro životní prostředí: Mgr. Ladislavu Filipovou, Ph.D., nar.          

xxxxxxxxxx 

2. členy Komise pro životní prostředí: Ing. Jaroslava Zahálku, CSc., nar. xxxxxxxxx 

      JUDr. Karolinu Žákovskou, Ph.D., nar. 

xxxxxxxxxx 

      Bc. Romana Fikara, nar. xxxxxxxxxx 

      Ing. Evu Fialovou, nar. xxxxxxxxxx 

      Mgr. Davida Daduče, nar. xxxxxxxxxx 

      Ing. Martina Janečka, nar. xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

42. Alokace finančních prostředků do kultury 2015       

      Předkládá: Jaroslav Achab Haidler, člen RM pro oblast kultury 

 

Diskuse: 
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Jaroslav Haidler: 

Byl to můj úkol, bylo prozíravé prezentovat kulturu en bloc. Město věnuje cca 10% 

neinvestičního výdajového rozpočtu do kultury. Tento rok je přelomový, chystají se samé 

koncepce (kulturní, sportovní, strategické, města, turistického ruchu, atd.). 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Kultura je výrazně podfinancována, příští rok je třeba se na to zaměřit. Více peněz o 10% - 

15% na tuto oblast s důrazem na barevnost, aby město kulturou žilo. 

 

Pavel Štěpař: 

Probírali jsme to s p. Haidlerem. Koncepce kultury se nestihla v tak krátké době připravit. 

Vidím 2 kulturní proudy: těžká kultura a mainstreamová. Je třeba vyvážit oba proudy, 

zdůraznit úlohu městských obvodů. Koncepce kultury se bude vytvářet do 30.6.   

 

Jaroslav Haidler: 

Diktovat kulturu bude občan, ne žádný inkvizitor. 

 

Pavel Štěpař: 

Provázanost obvod – občan. Na koncepci se budeme podílet, aby to bylo vyvážené. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Pojďme fixovat nějaké procento (např. 10%) finančních prostředků do kultury. Měli bychom 

se zaměřit na to, aby město rostlo a tím rostla i jeho kultura, která město zatraktivní. 

 

Jaroslav Haidler: 

Letos máme cca 116 mil. Kč na kulturu. Měli bychom to min. udržet, záleží na kondici města. 

Dostat kulturu ven do města je strašně důležité. Ale nesmí to být lidové slavnosti, ani na úkor 

umělců. 

 

Pavel Štěpař: 

Kulturu s obvody jsme probírali. Je to alokace na kulturu r. 2015, je tam shoda i s obvody. 

Druhá část je kulturní koncepce, která se bude připravovat napříč koalicí. V r. 2016 bude 

vytěžovat rovnoměrnost kultury venku, na ulici, na veř. prostranstvích. Zda budeme schopni 

vygenerovat víc finančních prostředků na kulturu je zatím otázka. Každému musí být zřejmé, 

že to není o Činoheráku, ten musí být rozklíčován. V rámci Ústí je tlak na to, aby město bylo 

kulturní, abychom jej obohacovali na všech rovinách. 

 

Jaroslav Haidler: 

V ZM by mělo v rámci projednávání rozpočtu zaznít, že alokace na kulturu je zpracovaná pro 

r. 2015. Já tam o tom mohu podat detailnější informace. Pokud se chceme bavit, aby obě 

divadla dostala dotace, směřujme to do pololetí, kdy se narodí jasná kulturní koncepce. 

 

Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 
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Usnesení č. 192/15 

Alokace finančních prostředků do kultury 2015 
 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci o alokování fin. prostředků do kultury ve městě Ústí n. L.  podle návrhu 

rozpočtu 2015 

 

 

 

 

44. Poskytnutí dotace – Činoherák Ústí, spolek 

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

 

Diskuse: 

 

Jaroslav Haidler: 

Čekali jsme na to, až nám právníci připraví finální smlouvu. Přibylo tam ustanovení, které 

jasně vysvětluje, že v případě dotací do kultury, která je prodělečná, se nejedná o veřejnou 

podporu. Bod 8.1 – zde realizujeme to, co jsme chtěli už dávno, tj. něco jako podnikatelskou 

objednávku – dotace je na půl roku, odehraje se 80 představení (min. 10 pro děti). Musí se 

dosáhnout 65% návštěvnosti, podávat zprávu o hospodaření každých čtvrt roku. Musíme 

zjistit, zda bude spolek samonosný. Musí se hrát tak, aby to diváka zajímalo. V té smlouvě je 

to nastaveno tak, aby město vystupovalo jako řádný hospodář.  

 

Pavel Štěpař: 

Činoherák je velké téma. Musíme vyslat jasný signál, že budeme mít vysoké nároky, pokud 

budeme dávat další dotace. Zvedli bychom např. % návštěvnosti. 

 

Mgr. David Daduč: 

Takto přísní bychom pak ale měli být i na jiné kulturní subjekty v rámci města, kterým 

poskytujeme dotace. 

 

Pavel Štěpař: 

My za méně peněz chceme více muziky, lidé to netuší. Vnímají jen, že peníze tečou do 

Hraničáře, tedy do objektu, který není ve vlastnictví města. Tady v té smlouvě je jasný výkon, 

jasná zakázka, jasné vedení ke kulturnímu nasazení Činoheráku. Pro mě po ekonomické 

stránce v pořádku.  

 

Mgr. David Daduč: 

Tady bychom mohli schválit smlouvu za předpokladu, že dotaci schválí ZM. 

 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Doplníme usnesení o následné uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 po schválení v ZM. 
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Hlasování v upraveném znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel --- 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 193/15 

Poskytnutí dotace – Činoherák Ústí, spolek 

 

Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určené na činohru ve výši 6  mil. Kč subjektu: 

a) Činoherák Ústí, spolek, se sídlem Národní 60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 

(IČ 02816091) na divadelní a kulturní činnost vykonávanou v období 1. 1. – 

30. 6. 2015“ 

B) s c h v a l u j e 

1. v případě schválení dotace dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvem města 

a) smlouvu o poskytnutí dotace subjektu uvedeného v bodě A) 1. dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy  

C) u k l á d á 

1. Jaroslavu Haidlerovi, členu rady města 

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

T: 18. 2. 2015 

 

 

 

 

40. Vlajka pro Tibet 

      Předkládá: Mgr. David Daduč, radní města 

 

Diskuse: 

 

Mgr. David Daduč: 

Je to celosvětová akce. Instituce vyvěšují 10. 3. každého roku tibetskou vlajku, aby 

signalizovaly, že sympatizují s lidem Tibetu a vyjadřují mu solidaritu. Zjistil jsem, že existuje 

usnesení města, na základě kterého se vlajka vyvěšuje již 10 let. Tradice tu tedy je. Město ale 

není registrováno u organizace, která eviduje subjekty s podporou Tibetu. Z tohoto důvodu je 

předložené usnesení ve znění, že vlajku vyvěsíme a zaregistrujeme se. 
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Hlasování v předloženém znění: 8-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 194/15       

Vlajka pro Tibet 

 

Rada města po projednání 

 

A) k o n s t a t u j e,  ž e 

1. vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 chce symbolicky vyjádřit podporu 

lidských práv a solidaritu města Ústí nad Labem s tibetským lidem 

B) u k l á d á 

1. Mgr. Davidu Dadučovi, členu rady města 

a) zajistit nahlášení účasti města Ústí nad Labem v kampani dle bodu A) usnesení 

spolku Lungta, který kampaň pořádá 

 

 

 

 

45. Výběrová řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, p. o. a Muzea města Ústí nad Labem, p. o. 

      Předkládá: Jaroslav Achab Haidler, člen RM pro oblast kultury 

 

Diskuse: 

 

Jaroslav Haidler: 

Komplikace, že vypadl p. Rabas, dobrý kandidát. Na ředitele ZOO máme 11 přihlášek, je 

zapotřebí mít na další realizaci výběrového řízení čas. Na muzeum dorazilo přihlášek 9. 

Směrnice o výběrovém řízení je zastaralá a kostrbatá, v návrhu na usnesení žádáme s Ing. 

Jakoubkovou prodloužení termínu. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Problém ZOO je mediálně probírán, občané to vnímají. Nový ředitel musí skutečně stanovit 

koncepci. 

 

Jaroslav Haidler: 

Nejde jen o koncepci. Musí se např. posoudit, jestli můžeme mít světový chov slonů (musí 

posoudit zoologové) atd. 
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Mgr. Jiří Javorčák:  
S ohledem na prodloužení termínu doporučuji úpravu usnesení. 

  

 

 

Hlasování v upraveném znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel --- 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 195/15 

Výběrová řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Zoologické zahrady  Ústí  nad 

Labem, p. o. a Muzea města Ústí nad Labem, p. o. 

 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. aby v rámci vyhlášeného výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

Zoologické zahrady města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace bylo 

 v 1. kole výběrového řízení hlasováno o vhodnosti či nevhodnosti přihlášených 

uchazečů metodou per rollam  

2. aby v rámci vyhlášeného výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 

Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace bylo 

 v 1. kole výběrového řízení hlasováno o vhodnosti či nevhodnosti přihlášených 

uchazečů metodou per rollam  

B) r e v o k u j e 

1. bod D) usnesení RM č. 84/14a  

C )  s ch va lu j e  

1. prodloužení termínu konání prvního jednání komise pro výběrové řízení na vedoucí 

pracovní místo ředitele Zoologické zahrady města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace na 65 dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení 

 

 

 

46. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území  

      Statutárního města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

  

Diskuse: není 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 
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Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel --- 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

Usnesení č. 196/15 

Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území Statutárního 

města Ústí nad Labem 

 

Rada města po projednání 

 

A )  j men u je      

1. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zástupce zřizovatele do 

školských rad základních škol na území Statutárního města Ústí nad Labem: 

a)  na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37: 

           Romana Macka 

                     Ing. Josefa Matějku 

b) na Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8: 

          Vladimíra Charváta 

          Ing. Vladimíra Skalníka 

c) na Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5: 

    Karla Kariku 

d) na Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19:  

                     Jiřího Škodu 

          Bc. Michelle Skřivanovou 

e) na Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19: 

          Ing.Bc. Petra Bandase 

          Mgr. Evu Železnou  

f) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6: 

          Ing.arch. Dušana Osleje 

          Karla Punčocháře 

g) na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5: 

          Mgr. Davida Daduče 

          Ing. Jiřího Macha 

h) na Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2: 

          Mgr. Martina Krska 

          Olgu Bačinovou 

i) na Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4: 

          Mgr. Renatu Zrníkovou 

          Pavla Štěpaře 

j) na Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4: 

          Pavla Dufka 

          Mgr. Renatu Zrníkovou 

k) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5: 

                     Mgr. Jiřího Železného 

          Mgr. Marii Čápovou 

l) na Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6: 

          Jaroslava Péma 

                     Evu Žaludovou 

m) na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17: 

          Pavla Vodseďálka 

          Bc. Denisu Oslejovou 
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n) na Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38: 

         Bc. Janu Bohuňkovou 

         Ivana Fišerová 

o) na Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A: 

         MUDr. Jiřího Madara 

         PaedDr. Jana Eichlera 

p) na Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193: 

         Martina Beneše 

         Mgr. Ivetu Hejdukovou 

q) na Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3: 

         Josefa Macíka 

         Lukáše Konečného 

r) na Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150: 

         MUDr. Irenu Moudrou-Wünschovou 

         Yvetu Tomkovou 

s) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277: 

         Ing. Miroslava Štráchala 
 

 

 

 

47. Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování komunálních služeb 
      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Smlouvu s AVE podepsal p. Gandalovič. Hrozilo riziko, že po nás AVE bude chtít doplatit 

částku, která byla nasmlouvaná, byť město za celou tuto částku služby neobjednalo. Byla 

provedena právní analýza s výsledkem, že postavení města je v rámci této smlouvy slabé. 

Zahájil jsem jednání s AVE, vědí o tom. Mgr. Studenovský připravil dodatek ke smlouvě. 

Smlouva obsahuje rozhodčí doložku, která není pro město výhodná. S AVE se snažíme o 

dobré vztahy. V rámci nich AVE přistoupilo na uzavření předloženého dodatku ke smlouvě, 

který poskytuje ochranu pro město a zmíněné riziko eliminuje. 

 

Mgr. David Daduč: 

Toto byl velký strašák, není sice ještě podepsáno, ale snad je to na dobré cestě. 

 

Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel --- 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

Usnesení č. 197/15 

Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování komunálních služeb 

 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování komunálních služeb ze dne 2.12.2005 

mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) uzavřít dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování komunálních služeb ve smyslu 

bodu A) 

T: ihned 

 

 

 

Různé: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Žádám radu města, aby se vyjádřila k těžebním limitům, ve smyslu jejich neprolomení. 

Důvodem je negativní dopad na budoucnost a atraktivitu našeho města.  

 

Ing. Josef Zikmund: 

Není stanovena energetická koncepce, není řečeno, zda potřebujeme uhlí. Jako město se 

musíme starat, jak bude vypadat Ústí i jeho okolí. Prolomením limitů bychom si zhoršili 

životní prostředí. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Dáme do médií, že Město Ústí nad Labem je proti. Měli bychom se vyjádřit nyní, příště 

můžou být limity už prolomeny. Dal bych to i do ZM. Má to větší váhu. 

 

Karel Karika: 

Prolomení limitů znamená, že se to zastaví u Předlic. 

 

PhDr. Jitka Stuchlíková: 

Můžeme to pak mediálně vylepšit, dát tomu větší komentář.  

 

Ing. Josef Zikmund: 

Jitko, připravte návrh pro média.  

 

Mgr. David Daduč: 

K usnesení - chceme ponechat bod b) ve druhé části? A pustíme to do ZM?  Pokud ano, pak 

bych doplnil usnesení o úkol předložit usnesení do ZM. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Chceme, aby to ZM schválilo? Pokud ano, musíme mít důvodovou zprávu. Připravte materiál. 
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Hlasování v předloženém znění: 7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc. MBA --- Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel --- 

Daduč David, Mgr. ano Tomková Yveta ano 

 

 

Usnesení č. 198/15 

Stanovisko města k těžebním limitům 

 

Rada města po projednání 

 

A) k o n s t a t u j e, že 

1. s ohledem na zdraví obyvatel města, na snahu města jako krajské metropole 

ustupovat od těžkého průmyslu a zbavit se image průmyslově přetížené oblasti a na 

celosvětové úsilí zmírnit člověkem způsobenou změnu klimatu, se staví proti 

zvažovanému prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské 

hnědouhelné pánvi 

B) ž á d á 

1. vládu České republiky, 

a) aby územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách ponechala 

v platnosti beze změn 

b) aby v příštích letech podle potřeby pomáhala horníkům s přechodem na 

zaměstnání mimo těžbu hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 

C) u k l á d á 

1. Mgr. Davidu Dadučovi, členu Rady města 

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

T: 18. 2. 2015 

 

 

 

Dále různé: 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 

Mám informaci k usnesení RM ohledně kontroly vynaložených prostředků na místní 

referendum. Nařídil jsem provést kontrolu. Proběhla a neprokázala nehospodárné nakládání. 

Rozdíly jednotlivých obvodů jsou dány rozdílnými podmínkami, jako je počet volebních 

místností, personální obsazení, vybavenost místností, nájem prostoru. Jediná výhrada byla ke 

znění dohod o provedení práce. Nekupovalo se nic navíc, naopak byly využity rezervy a 

dostupné prostředky. Někde se nájem platil, někde ne. 

 

Mgr. David Daduč: 

Ze zprávy není zřejmé, proč, kdo a jak velký chtěl nájem. Severní Terasa platila 50 tis. Kč za 

provedení práce, což není málo. Někde pracovníky mají, jinde je musí najímat. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
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Takto postupují běžně i v rámci voleb. 

 

Mgr. David Daduč: 

Nejzvláštnější je, kolik vydali za telefony. Všichni mají 0, jen Střekov vynaložil 17 tis.Kč, 

pouze za telefony. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Náklady na Střekově jsou vždy vyšší, neboť je nejroztaženější.  

 

Mgr. David Daduč: 

Máme podezření, že některé radnice utrácejí, když to magistrát zaplatí. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Pan tajemník do příští rady zjistí, jestli tyto prostředky byly potřeba. 

 

Ing. Miroslav Štráchal, MBA: 

Část peněz za dohodu o provedení práce nebyla uznána. 

 

Mgr. David Daduč: 

Nikdo neví, za co byly utraceny peníze. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Je to klasický protokol z kontroly, tzn., co bylo zjištěno. Předmětem kontroly bylo zjištění 

stavu, ne zjišťování komentářů k jednotlivým položkám. 

 

Mgr. David Daduč: 

V zadaném usnesení bylo řečeno zaměřit se na účelnost a hospodárnost vynaložených 

prostředků. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Pokud je tam pochybení, nesmí se opakovat. 17 tis. Kč za dva dny je hodně. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Vezmu protokol na poradu tajemníků městských obvodů, ať to rozklíčují a budu vás 

informovat.  

 

Mgr. David Daduč: 

Ať rozvedou, proč některé školy nájem účtují a jiné neúčtují. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Pokud máme svůj vlastní majetek, nemůžeme si sobě účtovat nájem. Pokud se neprokáže 

hospodárnost, obvody budou muset ve sporných položkách pokrátit dotaci a peníze vrátily na 

magistrát.  

 

Milan Krejčí: 

Řešil bych, jak je možné, že tajemníci obvodů pustili takové vyúčtování. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Od 1. března může nastoupit interní auditor. 
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Mgr. David Daduč: 

Souhlasím s interním auditorem. Pan tajemník předloží na poradě tajemníků sporné body a 

doplněné informace předáme internímu auditorovi. 

 

Milan Krejčí: 

Za poslední 4 týdny máme 3x radu. Jako neuvolněný s tolika materiály k prostudování nelze 

dělat vlastní práci.  

 

Ing. Josef Zikmund: 

Neděláme věci zbytečně. Nevím, jak to dělali neuvolnění radní předtím. 

 

Mgr. David Daduč: 

My neuvolnění radní máme zároveň odpovědnost za nějakou gesci. Což v minulosti asi 

nebylo. Je na zváženou, zda některé naše gesce nepřesunout na uvolněné radní.  

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Historicky neuvolnění radní svoje gesce neměli. Až minulé vedení toto zavedlo. Četnost rad 

není větší než v minulosti. Povolební období bývá hektické, mění se obsazení společností, 

apod. Všechny materiály, které sem jdou, musí ze zákona projít radou. 

 

Jaroslav Haidler: 

Musí být mimořádné rady? Pokud je hodně práce, bude se to řešit v řádné radě. Pokud je něco 

mimořádného, budeme řešit jen mimořádné, nic víc. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Na minulou mimořádnou radu nedal úřad ani jeden materiál. Byly tu pouze materiály, které si 

zvolili radní. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Já jsem tenkrát poprosil radní, aby dali svoje materiály. Bylo jich hodně. 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Předchozí vedení zřejmě tu práci takto nedělalo. 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Dříve zřejmě úřad produkoval svým vlastním tempem a chybělo tu politické zadání.  

 

Mgr. David Daduč: 

Tento stav je lidsky neudržitelný. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Navrhuji přerozdělit kompetence na uvolněné členy, nebo uvolnit dalšího náměstka a 

přerozdělit gesce na uvolněné. 

 

Mgr. David Daduč: 

Práce pro město mi zabere třetinu, spíše polovinu pracovní doby. To je neúnosné. 

 

 



55 
 

 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Čím méně koncepce, tím více operativních nápadů k řešení. Špatně nastavený proces generuje 

práci. Další náměstek vygeneruje další práci navíc. Neuvolnění radní nemají za svou práci 

adekvátní odměnu. 

 

Milan Krejčí: 

Peníze nejsou všechno, chci dělat práci pro město. Do své práce chodím po 16 hodině. 50% 

své pracovní doby věnuji magistrátu. A ta práce není vidět. 

 

Jaroslav Haidler: 

Nechci více peněz, chci toleranci. 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Začátek je vždy těžší, než se věci usadí. Po půl roce se situace zklidní.  

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Schválení dalšího uvolněného radního musí projít radou? 

 

Mgr. Jiří Javorčák: 
Tuto kompetenci má ZM.  

 

 

 

Závěr jednání: 16:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund 

    primátor města  

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 Jaroslav Haidler                       ……………………………………… 

 

Milan Krejčí                             ……………………………………… 


