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Z Á P I S 

7. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 25. 2. 2015 

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

 

Omluveni:        David Daduč 

 Pavel Štěpář - příchod v 11:50 hod 

 

Ověřovatelé zápisu:  Bc. Martin Mata, MBA 

                                    Martin Hausenblas, MBA 

 

Zapisovatelka:  Ing. Ivana Canincová, KP 

 

Doplnění programu: 

48. „Plavecký areál Klíše“ – dodatečné stavební práce 1 – informace  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

49. „Plavecký areál Klíše – odvodňovací žlaby ochozů“ – schválení vyhlášení výběrového  

     řízení na zhotovitele 
     Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

50. Správní rada společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. 

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

 

51. Poskytnutí příspěvku na posílení provozu Činoherního studia města Ústí nad  

      Labem, p.o. 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

52. 

Návrh regulace hazardu 

Předkládá: Martin Hausenblas 

53.  

Jmenování nového člena sociálně zdravotní komise 

Předkládá: Bc. Jana Bohuňková 

 

 

Dále na stole: 

Materiál č. 31 v pozvánce uvedený „na stůl“ 

Nový návrh na usnesení k bodu č. 36 
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V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 2, 25, 26, 32, 33, 34, 37, 44 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Prosím o předřazení bodu č. 42 jako bod č. 2 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

Není-li tomu tak dávám hlasovat o programu 

 

 

Hlasování o pozměněném programu: 7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

Program byl schválen. 

 

 

 

 

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

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

       

Celkem bylo radou města (dále RM) uloženo 66 úkolů (ukládacích usnesení). Neevidujeme 

žádný úkol nesplněný 

 

Diskuse není. 

 

 

Hlasování o usnesení: 7-0-0 

 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 
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199/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

 

42. Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2014  

      a přehled veřejných zakázek zadaných Magistrátem města Ústí nad Labem v roce  

      2014 
      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Jedná se o 2 zprávy: 

První zpráva o činnosti odborů magistrátu. 

Druhá zpráva o veřejných zakázkách z loňského roku (zpracovává se od r. 2003). Bude se 

zpracovávat prostřednictvím NAVISION. Účetní systém se nyní za celý magistrát 

zpracovává.  

 

Diskuse: 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Kdo podřídí? Co je potřeba? 

Mgr. Romana Habrová: 
Vysvětlení potřebnosti 

Martin Hausenblas, MBA: 

Info o částce a pořízení tohoto systému (prodiskutování) a připravenost peněz na software. 

Informace jsou potřebné najít na internetu nikoliv na intranetu!  

Bc. Martin Mata, MBA: 

Technická prosba: notebooky CD mechaniky nefungují 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Jedná se o přechodné řešení, chceme umisťovat na intranet, ale je potřeba zařídit přístupy. 

Zatím řešeno pouze intranetem a na CD. Je potřeba si zřízení přístupu na intranet.  

Mgr. Romana Habrová: 
Na webu pro podnikatele informace lze najít. 

Martin Hausenblas, MBA: 

Je potřeba aby info byly na internetu 

Mgr. Romana Habrová: 
Technický problém, nelze uvádět firmy 

Ing. Josef Zikmund:  

Je potřeba dořešit 

Martin Hausenblas, MBA: 

Prosím o doplnění usnesení – zveřejnit aktuální seznam veřejných zakázek na webu městu 
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Mgr. Jiří Javorčák:  
Je to v zápisu, je potřeba upřesnit: …zajistit průběžné zveřejňování na webu města. 

Ing. Josef Zikmund:  

Není problém se zveřejňováním, je potřeba říci podrobnosti. 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

200/15 

Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad 

Labem za rok 2014 a přehled veřejných zakázek zadaných 

Magistrátem města Ústí nad Labem v roce 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. souhrnnou zprávu o činnosti kanceláře primátora, kanceláře tajemníka a 

jednotlivých odborů magistrátu za rok 2014 

2. přehled veřejných zakázek zadaných Magistrátem města Ústí nad Labem v roce 

2014 

B )  u k l á d á 

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka 

a) zajistit průběžné zveřejňování veřejných zakázek na webu města 
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2. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu 

    jejich vymáhání k 31. 12. 2014 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Informativní zpráva o pohledávkách nemovitostí. Zdůvodnění je v kolovadle. 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

V kolovadle dále pohledávka MO a info o exekuci a odepsání. 

Ing. Rudolf Jakubec: 

V roce 2003 vedení rozhodnulo, že se pohledávky formou dražby prodají, cena na trhu byla 

mizivá (ověřovala se tím cena pohledávky). 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

201/15 

Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí 

a stavu jejich vymáhání k 31.12.2014 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci o pohledávkách z prodejů nemovitostí z majetku města a stavu jejich 

vymáhání  k 31.12.2014 
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3. Rozpočtové opatření k zapojení dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod  

    v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 - Fond solidarity Evropské unie 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

 

Rozpočtové opatření k zapojení účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod 

v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity Evropské unie v celkové) výši 

1 227,30 tis. a jeho rozdělení. 

 

Diskuse není. 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

202/15 

Rozpočtové opatření k zapojení dotace z rozpočtu Ústeckého 

kraje k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 - 

Fond solidarity Evropské unie 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zapojení účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě 

škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 – Fond solidarity Evropské unie 

v celkové výši 1 227,30 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 227,30 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

710,85 tis. Kč v položce finanční rezerva 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 504,27 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

d) poskytnutí účelové dotace pro MO Střekov ve výši 12,18 tis. Kč 
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4. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Neštěmice 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

 

V žádostech Neštěmic je podrobné zdůvodnění. Předchozí vedení zavázalo MO k plnění, nyní 

se řeší. 

 

Diskuse: 

 

Bohuňková Jana, Bc.: 

Připomínka k poskytnutí dotace od pana D. Daduče  

Ing. Rudolf Jakubec: 
Není s tímto problém (poskytnout dotaci) 

 

 

Hlasování o usnesení: 7-0-0 

 

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    - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

203/15 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 324,04 tis. Kč takto:   

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ, 

vytvořených lepším hospodařením v roce 2014 v celkové výši 1 324,04 tis. Kč    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí  neinvestiční 

dotace MO Neštěmice ve výši 601,92 tis. Kč na opravu chodníku v ulici 

Obvodová 2 a opravu chodníku v ulicích Obvodová 2 – Neštěmická 23  

c) poskytnutí investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 722,12 tis. Kč, sk. č. 03 

na projekt „Tréninkové hřiště pro děti – TJ Mojžíř“ 
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5. Rozpočtové opatření KT a OHS – zapojení dotace z MPO ČR 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Rozpočtové opatření a jeho rozdělení. 

 

Diskuse není. 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

204/15 

Rozpočtové opatření KT a OHS – zapojení dotace z MPO ČR 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové  opatření  kanceláře  tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 

300 tis. Kč -  zapojení účelové neinvestiční dotace z MPO ČR určené na výkon 

činnosti jednotných kontaktních míst (JKM) takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 300 tis. Kč 

b) zvýšení  neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

180 tis. Kč určenou na úhradu části hrubé mzdy a odměn a úhradu kurzů pro 

zvýšení jazykové kvalifikace zaměstnanců, kteří vykonávají činnost JKM 

v roce 2015 takto: 

- mzdové prostředky ve výši 112 tis. Kč 

- povinné pojistné ve výši 38 tis. Kč 

- provozní výdaje - vzdělávání ve výši 30 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 120 tis. Kč určenou na úhradu provozních výdajů  a nákladů na regionální 

propagaci JKM v roce 2015  
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6. Zařazení pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. do vybraného majetku města 

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

 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Část je prodána a druhá část je v majetku města. Je zde rozpolcenost komunity a problémy 

lidí. Je potřeba narovnat vztahy. 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Je potřeba vyjádření starosty obvodu 

K. Karika: 

V kolonii jsou problémy, je potřeba vyřešit. 

Martin Hausenblas, MBA: 

Musí se vyřešit co nejdříve  

K. Karika: 

Je potřeba zajistit bezúplatný převod 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Dělení parcel vlastník a město, parcely MO - vlastník (vyznačeno v materiálech). Převedení 

malých částí do vybraného majetku města a pak se komisi jednotlivé žádosti předloží, aby 

RM rozhodla. Obava majitelů ze spekulativního odkupu. Uživatelé by měli dostat ucelené 

pozemky, žádné spekulace. 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Technická poznámka – musí schválit majetková komise (jakýkoliv prodej a převod pozemků). 

Ing. Dalibor Dařílek: 

Majetková komise by měla rozhodovat v uceleném systému, proto jsou materiály předloženy 

nyní v tomto a následujícím bodě, pak bude řešeno majetkovou komisí. 

 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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   - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 
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205/15 

Zařazení pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. do vybraného 

majetku města 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. zařazení pozemkových parcel  

a) č. 534/2 o výměře 550 m
2
 

b) č. 534/3 o výměře 10 m
2
  

c) č. 534/11 o výměře 14 m
2
  

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem do vybraného majetku Statutárního města Ústí 

nad Labem, do správy evidenčního úseku Oddělení správy, údržby a evidence 

majetku Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem - město 

 

 

 

7. Předkupní právo ke stavbě č. e. 53 v k. ú. Habrovice 

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

 

 

Stejný problém, my jako vlastnící máme předkupní právo, vlastník by chtěl prodat za 150 tis. 

Předkupní právo nevyužijeme.  

 

Diskuse není. 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

206/15 

Předkupní právo ke stavbě č. e. 53 v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1. s využitím předkupního práva vlastníka pozemku p. č. 260/5 o výměře 17 m
2
 v k. ú. 

Habrovice k odkoupení stavby č. e. 53 zapsané na LV 288 za kupní cenu ve výši 

150.000,- Kč od Vlastimila Kocuma, bytem Ke Hradu 1047/9, 400 03 Ústí nad 
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Labem 

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

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

Labem 

                                                                                   T:  22. 4. 2015    

 

 

 

 

 

 

 

8. Pronájem nebytových prostor – Hrnčířská 65/2 

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

 

Záměr pronájmu v ul. Hrnčířská, zatím se nikdo nepřihlásil. Navrhujeme snížení poptávkové 

cenu a opětovné vyvěšení, tak abychom měli objekt využitý.  

 

Diskuse: 

 

Ing. Josef Zikmund: 

Řešení problematiky ceny 

Ing. Dalibor Dařílek 
Vysvětlení cenotvorby.  

Martin Hausenblas, MBA: 

Návrh akceptovatelné částky do usnesení 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  6-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA zdržel se Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

207/15 

Pronájem nebytových prostor – Hrnčířská 65/2 

 
Rada města po projednání 
 

A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 105/15 ze dne 14. 1. 2015 v bodě B) 1. b) takto:  

a) částka „6.000,- Kč/m
2
/rok“ se nahrazuje částkou „min. 5.000,- Kč/m

2
/rok“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 
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9. Svěření objektu Kubelíkova 1231/1 do správy MO ÚL - Střekov 

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

 

Obdrželi jsme nabídku od RK Remax. Majitel požaduje jednání o pronájmu, či odprodeji. 

 

 

Diskuse: 

 

k problematice převodu vedla ke stažení tohoto bodu 

 

 

Bod byl stažen. 

 

 

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. O500140035 – Povodí Labe  

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

 

Renovace zdi vzhledem ke klimatickým podmínkám – dokončení stavby (viz materiál). 

Martin Hausenblas, MBA: 

Jak je to s energiemi (voda, elektřina)? 

Ing. Dalibor Dařílek: 

S tímto se počítá. 

S tímto se počítá.   

 

Hlasování o usnesení:  6-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

208/15 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. O500140035 – 

Povodí Labe  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. v rámci stavby „Ústí nad Labem – Střekov – Oprava nábřežní zdi pod Mariánským 

mostem“  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. O500140035        

s pronajímatelem Povodí Labe, státní organizace, IČ 70890005, kterým se doba 

nájmu prodlužuje do 28. 2. 2015 
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11. Úprava usnesení RM č. 546/12 ze dne 18. 10. 2012 

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

 

 

Výměníkové stanice a věcná břemena.  

 

Diskuse není. 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

209/15 

Úprava usnesení RM č. 546/12 ze dne 18. 10. 2012 

 
Rada města po projednání 

 
A )  up ravu j e  

1 .  usnesení RM č. 546/12 ze dne 18. 10. 2012 v bodech A)1. a A)2. takto: 

a) za číslo „251/7“ se doplňuje „251/8“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 
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12. Likvidace palubovky ze sportovní haly Sportcentrum SLUNETA 

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

 

 

Ukončení nájemní smlouvy, RM je předložen návrh na likvidaci palubovky, kvalita a stáří a 

repase – není zájem. Prodej není možný (ekologický problém – namoření plastem).  

 

Diskuse: 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 
Je potřeba ekologicky zlikvidovat 

Doplnění bodu – prodej, Rada musí cenu schválit a připravím ceny  

Ing. Josef Zikmund:  

Palubovka bude likvidovaná a nalezne se způsob, za jakou cenu se zlikviduje 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

 

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 - 

Daduč David, Mgr.    - Tomková Yveta ano 

 

 

 

210/15 

Likvidace palubovky ze sportovní haly Sportcentrum SLUNETA 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. likvidaci palubovky ze sportovní haly Sportcentrum SLUNETA 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucím ODM 

a) připravit záměr prodeje podlahové krytiny 
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13. RO ODM – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

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

 

Převod ušetřených finančních prostředků, které se použijí na výměnu oken (Reslova – 

vlastnictví města, část na střechu u městského stadionu, oprava původních přístřešku MHD, 

odumřelé křoviny, na úhradu hradítek protipovodňová opatření a další) 

 

Diskuse: 

J. Haidler: 

Proč odumřelé křoviny? 

Ing. Dalibor Dařílek: 
Je to obnova za ukradené. 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

211/15 

RO ODM – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. RO odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku  

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 3.293,57 tis. Kč do rozpočtu roku 2015 

takto: 

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

2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

3.293,57 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 58,70 tis. Kč  (opravy a 

udržování) 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 94,00 tis. Kč (drobný 

hmotný dlouhodobý majetek – věcná břemena) 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 2.150,40 tis. Kč (Městské 

sady Ústí nad Labem – údržba včetně servisu) 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 
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oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 233,60 tis. Kč  (služby 

spojené s údržbou ostatní zeleně) 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 588,00 tis. Kč (údržba 

zeleně Ústí nad Labem – květinová výzdoba) 

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 16,96 tis. Kč  (Placené 

služby – Informační středisko MmÚ Palace ZDAR - úklid) 

h) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 85,00 tis. Kč (nájemné – 

Informační středisko PALACE ZDAR) 

i) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 14,90 tis. Kč (nájemné – 

přístavní můstek Vaňov) 

j) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 30,10 tis. Kč (nájemné 

pozemků - pozemní komunikace) 

k) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 6,00 tis. Kč (placené 

služby – vodné, stočné DDM Neštěmická) 

l) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 0,18 tis. Kč (placené 

služby – elektrická energie Kubelíkova) 

m) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 9,98 tis. Kč (placené 

služby – vodné, stočné Kubelíkova) 

n) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 3,84 tis. Kč (placené 

služby – elektrická energie MŠ V Zeleni) 

o) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 1,91 tis. Kč (placené 

služby – ostraha MŠ V Zeleni 

2. RO odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku ve 

výši 588,41 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové 

výši 588,41 tis. Kč  

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku ve výši 33,30 tis. Kč (opravy a 

udržování - povodeň) 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku ve výši 229,80 tis. Kč (pojištění 

majetku) 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku ve výši 13,31 tis. Kč (placené 

služby) 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 312,00 tis. Kč 

(fotodokumentace, mapové listy, GP, ZP) 
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14. Zastoupení města v BD Bukov 

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

 

Připraveno nové usnesení a zastupitelstvem zrušeno zmocnění. 

 

Diskuse: 

  

k dané problematice vedla ke stažení tohoto bodu 

 

 

Bod je stažen 

 

 

 

 

 

15. Metropolnet a.s. – orgány společnosti 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

 

 

Diskuse: 

  

k dané problematice vedla ke stažení tohoto bodu 

 

 

Bod je stažen 
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16. Otevření přípravných tříd na základních školách 

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

 

Diskuse: 

 

K. Karika: 

Proč se neuvádí počet tříd? 

PhDr. Jana Müllerová: 
Na základě žádostí v materiálu, co je předloženo. 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

212/15 

Otevření přípravných tříd na základních školách 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. otevření přípravných tříd ve školním roce 2015/2016  na:  

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

p.o. 

b )  Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. 

c )  Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p.o. 

d )  Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. 

e )  Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p.o. - 2 přípravné třídy  
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17. Udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základních škol 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

 

Diskuse není. 
 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

213/15 

Udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základních škol 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení     výjimky    z     počtu    žáků    ve     třídách     základní    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  žáků  ve třídě na méně než 17 

a) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p.o. 

b) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. 

B )  zmo cňu j e  

1. vedoucí OŠKSS  

a) k  podpisu  udělení  výjimky z počtu žáků ve třídách  

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

p.o. 

- Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. 
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18. Zahájení přípravných prací na vyhlášce o spádovosti školských obvodů 

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

 

 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

214/15 

Zahájení přípravných prací na vyhlášce o spádovosti školských 

obvodů 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zahájení přípravných prací na vyhlášce o spádovosti školských obvodů 
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19. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad Labem 

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

 

Diskuse: 

 

PhDr. Jana Müllerová: 
Potřebujeme doplnit částky v Kč. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Je třeba stanovit pravidla. 

Bc. Martin Mata, MBA: 

V rozpočtu alokováno je. Je potřeba dohody.  

Bc. Jana Bohuňková:  

Příspěvky v minulosti na výtvarné prostředky, pracovní sešity, někde nákup tonerů (příprava 

materiálu pro první třídy).  

Bc. Martin Mata, MBA: 

Naleznout způsob a jak čerpat 

Bc. Jana Bohuňková:  

Metodiku je potřeba připravit 

J. Haidler: 

Souhlasím s panem Matou, je potřeba vědět kam příspěvek jde. 

PhDr. Jana Müllerová: 
Rodiče jsou informováni o tom, že jsou peníze dané škole. 

Není potřeba stahovat, je potřeba připravit přehled. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Je potřeba nyní stanovit výši příspěvku a metodiku připravíme. Nastavíme přesně. 

M. Krejčí 

Škola si nakupuje prostředky sama nebo centrálně? 

Ing. Josef Zikmund:  

Paní Bohuňková připraví návrh na usnesení. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Stanoví se výše částky (jaké) a připraví se metodika do 18. 3. 2015. 

Ing. Josef Zikmund:  

Připravme podle skutečnosti-počtu dětí (metodiku) a od té se bude odvíjet částka. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Viz usnesení - částka 2 tisíce- ano a předložit do další RM připravenou metodiku 

 

Hlasování o usnesení:  6-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. zdržel se 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 
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215/15 

Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na každého žáka první třídy 

základní školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních 

pomůcek 

B )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OŠKSS MmÚ 

a) předložit rozpočtové opatření do Rady města konané 16. 9. 2015 týkající se 

přidělení finančních prostředků na jednotlivé základní školy zřizované 

městem Ústí nad Labem 

   T: 16. 9. 2015 

b) připravit metodiku pro čerpání a vyúčtování těchto finančních prostředků ke 

schválení Radě města 

T: 8. 4. 2015 

 

 

 

 

20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

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

 

 

M. Krejčí: 

Zjišťuji informace, do budoucna chci změnit, jednám s kluby. Zatím je připraveno pro první 

pololetí. Kluby posílají žádosti, jednám s nimi.  

Martin Hausenblas, MBA: 

Příklad z jiného města (jeho čerpání) – smysluplnost akce se závěrečným zúčtováním (zpětná 

vazba). 

M. Krejčí: 

Zaměřujeme se na „návratnost“, vidět jak akce probíhají - odezvy jsou různé. Situace je 

různorodá. 

Martin Hausenblas, MBA: 

Je potřeba pracovat, vyhodnocovat. 

M. Krejčí: 

Viz příklad Brno, připravit, znát, vědět, co jaká akce přinesla, transparentnost, koncept je 

připraven, v komisi je 7 lidí a pracují 
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Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 - 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

216/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast „akce sportovního kalendáře“ v celkové 

výši 736.000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) BC LakoPlast Trmice spolek, IČ: 03331881, na akci „Mistrovství České 

republiky v karambolu (kádr 52/2) na malém stole“ ve výši 10.000,- Kč 

b) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 22605797, na akci „Velikonoční 

basketbalový turnaj“ ve výši 10.000,- Kč 

c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 22605797, na akci „Dětský basketbalový 

turnaj“ ve výši 10.000,- Kč 

d) EC Lokomotiva Mumie, IČ: 22770810, na akci „Ústecká pětka s Mumií, 

Ústecká desítka s Mumií“ ve výši 10.000,- Kč 

e) EC Lokomotiva Mumie, IČ: 22770810, na akci „Desítka s Mumií kolem 

Milady“ ve výši 10.000,- Kč 

f) EC Lokomotiva Mumie, IČ: 22770810, na akci „Střížovický běh  

do vrchu s Mumií, Krosová desítka s Mumií“ ve výši 10.000,- Kč 

g) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 69291969, na akci „Memoriál Václava 

Ševčíka a Karla Nárovce ve výši 15.000,- Kč 

h) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 69291969, na akci „Přípravný turnaj 

starších přípravek“ ve výši 10.000,- Kč 

i) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 69291969, na akci „Přípravný turnaj 

mladších přípravek“ ve výši 10.000,- Kč 

j) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 44223609, na akci 

„Ústecký pohár v moderní gymnastice“ ve výši 13.000,- Kč 

k) Hravé Ústí, o. s., IČ: 22748016, na akci „Náborový závod Saně  

a jak na ně 2015“ ve výši 10.000,- Kč 

l) Judo Vyhlídka Ústí n/L, o. s., IČ: 44554087, na akci „Velká cena města Ústí 

nad Labem st. žáků, mláďat a koťat“ ve výši 20.000,- Kč 

m) Juniorský maratonský klub, o. s., IČ: 22902147, na akci „Juniorský maraton 

2015 – běžíme pro Evropu“ ve výši 25.000,- Kč 

n) MS VZS ČČK Ústí nad Labem o. s., IČ: 44556594, na akci „Nominační 

závody členů Vodní záchranné služby Ústí nad Labem“  

ve výši 13.000,- Kč 
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o) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem, IČ: 22880241, na akci „Jednodenní 

turnaj mládeže oddílů spravovaných OFS Ústí nad Labem“ ve výši 10.000,- Kč 

(účelově vázáno na úhradu pronájmu hrací plochy) 

p) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad 

Labem,  IČ: 44557523, na akci „Gymnastický pohár základních škol“ ve výši 

10.000,- Kč  

q) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ:22769315, na akci „Nort Cup 2015“ ve 

výši 30.000,- Kč 

r) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 66110351, na akci 

„XXIX.CZECH KARATE OPEN CUP 2015“ ve výši 40.000,- Kč 

s) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 66110351, na akci 

„Vánoční pohár nadějí Ústeckého kraje 2015“ ve výši 10.000,- Kč 

t) SPORT UNION, o. s., IČ: 44554044, na akci „47. Grand prix 

NORTHBOHEMIA 2015“ ve výši 40.000,- Kč 

u) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226306,  

na akci „54. ročník Telnické patnáctky“ ve výši 10.000,- Kč 

v) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ“ 44226306,  

na akci „Turnaj nových nadějí ve volejbalu“ ve výši 15.000,- Kč 

w) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226306,  

na akci „Beachvolejbal – turnaj mládeže“ ve výši 10.000,- Kč 

x) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226306,  

na akci „Telnický lesní běh“ ve výši 10.000,- Kč 

y) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226306,  

na akci „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 10.000,- Kč 

z) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226306,  

na akci „Velká cena města Ústí nad Labem v kuželkách“ ve výši 10.000,- Kč 

aa) Sportovní šerm Ústí, o. s., IČ: 22729208, na akci „Velká cena Ústí nad 

Labem v šermu kordem“ ve výši 10.000,- Kč 

bb) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 44554222, na akci  

„23. ročník mezinárodního šachového festivalu Ústí n. L. 2015“ ve výši 20.000,- 

Kč 

cc) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 44226110, na akci 

„OPEN Tygr cup TOUR“ ve výši 20.000,- Kč 

dd) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 44226110, na akci 

„Memoriál Rudolfa DUFKA – mezinárodní žákovský turnaj v házené“ ve výši 

20.000,- Kč 

ee) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 18380514, na akci „Celostátní tenisový 

turnaj dorost hoši A“ ve výši 10.000,- Kč 

ff) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 18380514, na akci „Celostátní tenisový 

turnaj starší žáci“ ve výši 10.000,- Kč 

gg) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 18380514, na akci „Celostátní tenisový 

turnaj mladší žáci“ ve výši 10.000,- Kč 

hh) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 00555061, na akci „Ústecký kilometr“ ve 

výši 10.000,- Kč 

ii) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 00555061, na akci „Ústecká zatáčka“ ve 

výši 25.000,- Kč 

jj) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 14868067,  

na akci „Turnaj nadějí 2015“ ve výši 15.000,- Kč 

kk) TJ TATRAN ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 44224877, na akci „Amatérský 
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jezdecký seriál, III. ročník“ ve výši 45.000,- Kč 

ll) TJ TATRAN ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 44224877, na akci „Májová cena“ ve 

výši 40.000,- Kč 

mm) USK PROVOD, z. s., IČ: 18381375, na akci „Národní závody –  

59. ročník“ ve výši 15.000,- Kč 

nn) USK PROVOD, z. s., IČ: 18381375, na akci „Májové závody“ ve výši 

15.000,- Kč 

oo) Ústecký krasobruslařský klub, o. s., IČ: 68455437, na akci „Krušnohorská 

brusle“ ve výši 40.000,- Kč 

pp) Ústecký krasobruslařský klub, o. s., IČ: 68455437, na akci „Ústecká 

bruslička“ ve výši 10.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast „akce volnočasového kalendáře“ v celkové 

výši 247.500,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštěpi,  

IČ: 18382410, na akci Turistický pochod PORTA BOHEMICA“ ve výši 5.000,- 

Kč 

b) GASTRO NA RYCHTĚ, s. r. o., IČ: 28694791, na akci „Rychtářská 12˚ 

(km) – Běh pro celou rodinu“ ve výši 10.000,- Kč 

c) Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2. středisko Neštěmice,  

IČ: 44227892, na akci „Aprílový Blouďák 2015“ ve výši 6.000,- Kč 

d) Junák – svaz skautů a skautek ČR, 1. Středisko Ústí nad Labem,  

IČ: 44227094, na akci „Po Liščí stopě“ ve výši 6.000,- Kč 

e) Klub - Sportu Zdraví a Naděje, IČ: 01325221, na akci „Den dětí“ ve výši 

5.000,- Kč 

f) Mensa International – Mensa České republiky, IČ: 45248591, na akci 

„Logická olympiáda 2015 – krajské kolo v Ústí nad Labem“ ve výši 10.000,- Kč 

g) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ: 63152801, na akci „Plamínek“ ve výši 10.000,- Kč 

h) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ: 63152801, na akci „Zahájení okresního kola Plamen 2016“ ve výši 10.000,- 

Kč 

i) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ: 63152801, na akci „Speciální 

hasičská olympiáda“ ve výši 10.000,- Kč 

j) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 70693501, na akci „Hejbni 

kostrou“ ve výši 10.000,- Kč 

k) Rodinné centrum Slunečník, IČ: 27026876, na akci „Mariánská strašidla, 

aneb Strašidelná cesta Ústím“ ve výši 5.000,- Kč 

l) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 22769315, na akci „Soustředění 

amerického fotbalu 2015“ ve výši 5.000,- Kč (účelově vázáno na pronájem hrací 

plochy) 

m) SPORT UNION, o. s., IČ: 44554044, na akci „Uvaž pásek, neber drogy“ ve 

výši 10.000,- Kč 

n) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 44226110, na akci 

„Školní liga miniházené“ ve výši 5.000,- Kč 

o) Tělovýchovná jednota Vaňov, o. s., IČ: 00524701, na akci „Vaňov Cup 

2015“ ve výši 5.000,- Kč 

p) Tělovýchovná jednota Vaňov, o. s., IČ: 00524701, na akci „Memoriál 

Ladislava Duška 2015“ ve výši 5.000,- Kč 
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q) Univerzitní sportovní klub Slávie, IČ: 44552319, na akci „Ústí – Milešovka 

v noci, memoriál Hany Vocáskové“ ve výši 13.000,- Kč 

r) Ústecký ARCUS, občanské sdružení onkologických pacientů, jejich 

rodinných příslušníků a přátel, IČ: 44553374, na akci „Aktivizační cvičení a 

plavání v bazénu MN ÚL“ ve výši 11.000,- Kč 

s) Via Europa, z. s., IČ: 26672499, na akci „Umíme využít volný čas“  

ve výši 5.000,- Kč 

t) YMCA v Ústí nad Labem, IČ: 26533839, na akci „Závody kočárků  

ve sportovní chůzi“ ve výši 5.000,- Kč 

u) Za Sebuzín krásnější, o. s., IČ: 22672729, na akci „Dětský den v Sebuzíně“ 

ve výši 15.000,- Kč 

v) Základní kynologická organizace č. 155 Ústí nad Labem – Bukov,  

IČ: 63153050, na akci „Zavírání studánek spojený s drakiádou 2015“  

ve výši 10.000,- Kč 

w) Základní kynologická organizace č. 155 Ústí nad Labem – Bukov,  

IČ: 63153050, na akci „Bukovský voříšek a dětský den 2015“ ve výši 10.000,- 

Kč 

x) Základní kynologická organizace č. 155 Ústí nad Labem – Bukov,  

IČ: 63153050, na akci „Pohár osvobození TATR“ ve výši 10.000,- Kč 

y) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 26524481, na akci „Předtáborové soustředění 

– Píšťanské jezero“ ve výši 5.000,- Kč 

z) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 26524481, na akci „Velikonoce 2015“  

ve výši 6.500,- Kč 

aa) Sport Action s. r. o., IČ: 25407449, na akci „Nejúspěšnější sportovec roku 

okresu Ústí nad Labem“ ve výši 20.000,- Kč 

bb) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace, IČ: 

44225466, na akci „Sportovní hry tělesně postižených osob“ ve výši 10.000,- Kč 

cc) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace, IČ: 

44225466, na akci „Stolní hry deskové“ ve výši 10.000,- Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast „celoroční volnočasová činnost dětí  

a mládeže do 18 let“ v celkové výši 219.000,- Kč a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštěpi,  

IČ: 18382410 ve výši 9.000,- Kč 

b) Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2. středisko Neštěmice,  

IČ: 44227892 ve výši 29.000,- Kč 

c) Junák – svaz skautů a skautek, 1. Středisko Ústí nad Labem,  

IČ: 44227094 ve výši 25.000,- Kč 

d) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ: 63152801 ve výši 30.500,- Kč 

e) Rodinné centrum Slunečník, IČ: 27026876 ve výši 12.500,- Kč 

f) TILIA, IČ: 43225489 ve výši 10.500,- Kč 

g) YMCA v Ústí nad Labem, IČ: 26533839 ve výši 12.000,- Kč 

h) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 26524481 ve výši 32.000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb těmto subjektům: 
a) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky,  
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IČ: 44557523 na akci „Turnaj v přehazované“ 

b) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky,  

IČ: 44557523 na akci „Florbalová liga základních škol“ 

c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, IČ: 44226306 na akci 

„Memoriál JUDr. Šedivého a JUDr. Bejčka v tenisu“ 

d) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 44226110 na akci 

„Zimní olympiáda mládeže“ 

e) TJ TATRAN ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 44224877 na akci „Vánoční ježdění“ 

f) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí, IČ: 44553412 na akci 

„UNESCO CUP“ 

g) Hravé Ústí, o. s., IČ: 22748016 na akci „Sportovní soustředění“ 

h) Klub - Sportu Zdraví a Naděje, IČ: 01325221 na akci „Turistický výlet“ 

i) Klub - Sportu Zdraví a Naděje, IČ: 01325221 na akci „Výlet  

do Terezína“ 

j) Mgr. Petr Hauzner, RČ: 750119/2897 na akci „S šipkou  

za dobrodružstvím“ 

k) Mgr. Rudolf Bitala, RČ: 650802/0585 na akci „Sport, základ zdraví celé 

rodiny“ 

l) Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ: 44225512 na akci „Den rodiny 2015“ 

m) Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ: 44225512 na akci „Orientační běh pro 

děti z neziskových organizací“ 

n) Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ: 44225512 na akci „Hallowen, aneb 

kouzelné odpoledne se strašidýlky a lampionový průvod 2015“ 

o) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci , IČ: 70693501 na akci 

 „Kdo si hraje, nezlobí“ 

p) Pionýr, z. s.  – Ústecká krajská organizace Pionýra, IČ: 70693862  

na akci „ DESKOHRANÍ, aneb Netradiční oslava 25. výročí“ 

q) Pionýr, z. s.  – Ústecká krajská organizace Pionýra, IČ: 70693862  

na akci „Dětský den“ 

r) Rodinné centrum Slunečník, IČ: 27026876 na akci „Poznej naše Ústí, aneb 

Za poznáním s Kamarády“ 

s) Rodinné centrum Slunečník, IČ: 27026876 na akci „Svatomartinská světýlka 

– Lampionový průvod“ 

t) Sbor Církve adventistů s. d. Ústí nad Labem, IČ: 73632678 na akci  

„Den s ADROU“ 

u) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 22769315 na akci „Soustředění junior flag 

fotbalu 2015“ 

v) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 63113262 na akci „Víkend 

bezpečí“ 

w) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 66110351  

na akci „Sportovní letní soustředění karate dětí a mládeže 2015“ 

x) Via Europa, z. s., IČ: 26672499 na akci „Pinčesový turnaj“ 

y) Via Europa, z. s., IČ: 26672499 na akci „Deskohraní“ 

z) SPORTOVNÍ VINAŘSKÁ, IČ: 22850881 na akci „5x sport  

na Vinařské“ 

aa) SPORTOVNÍ VINAŘSKÁ, IČ: 22850881 na akci „Sportovně vzdělávací 

kurz Nižbor“ 

C) s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  
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a sociálních služeb určených na „akce sportovního kalendáře“ v celkové výši 

1.393.000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Athletic club Ústí nad Labem o. s., IČ: 27043584, na akci „Grand Prix Ústí 

nad Labem v atletice 2015“ ve výši 150.000,- Kč 

b) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226306,  

na akci „46. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“  

ve výši 400.000,- Kč 

c) Tempo Team Prague s. r. o., IČ: 25107615, na akci „Mattoni ½ maraton Ústí 

nad Labem“ ve výši 600.000,- Kč 

d) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 00555061, na akci „Závod Dračích lodí – 

Den Labe“ ve výši 80.000,- Kč 

e) Ústecká freeridová organizace, o. s., IČ: 22670238, na akci  

„UL – LET 2015“ ve výši 163.000,- Kč 

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

sociálních služeb určených na „celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 

let“ v celkové výši 58.500,- Kč a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 70693501 ve výši  

58.500,- Kč 

D) u k l á d á  

1. Milanu Krejčímu, členu Rady města pro oblast sportu 

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

T: 22. 4. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

25. Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

Jmenování nového ředitele pana Bc. Jiřího Bálka. 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Prosím Vás o tři hlavní body, na které se zaměříte při Vaší práci? 

Bc. Jiří Bálek: 

Specializace na obstání v konkurenci. Historicky má ústecká ZOO na zaměření na jiho-

východní Asii. Oáza rozmanitosti, exotiky (nikoliv nafukovací šavlozubý tygr). Stánky 

občerstvení – nabízení jídel z těchto zemí. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Nabízí možnost další spolupráci na přípravě pomoci na služby jídel 

Martin Hausenblas, MBA: 

Existence zvířete - vytipování, které? Ústečani se chtějí identifikovat -  logo (dříve lachtani)? 

Bc. Jiří Bálek: 

Vysvětlení proč lachtan již ne - (nedostatečné podmínky). Možnost mít tučňáky, velké vydry 

(vysvětlení kolem investic chovu). 
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Mořské vydry - symbol něčeho nového systém čistoty. V Evropě pouze na dvou místech. 

Přitáhnutí veřejnosti – návštěvnická atraktivnost. Krmení zvířat 5 x denně (vysvětlení jak a 

proč). Ukázka foto. Ambasador záchranných akcí v Evropě – možnost spolupráce s USA. 

Nemusí mít mořskou vodu. Možnost využití zařízení, které máme. Pořízení 3 kusů - formou 

výměny. Investice do úprav pavilonů je 5 mil Kč. 

Martin Hausenblas, MBA: 

Dobré mravy a bezvadná spolupráce s městem do budoucna je základ (v současné době je 

v ZOO velký problém mezilidských vztahů). Stabilizace je v současné době nutná. 

Bc. Jiří Bálek: 

Vše se musí zavést, pravidla jsou připravena a další informace o chovu zvířat do budoucna. 

Ing. Josef Zikmund:  

Kam směřovat do budoucna ZOO? 

Bc. Jiří Bálek: 

Je řešeno v mé koncepci a je nutné vypracovat General jak dál. „Unikum“ do konce sezony je 

právě mořská vydra a pomoc košické  ZOO  s dočasnou výpomocí s chovem tučňáků. 

Martin Hausenblas, MBA: 

Příklad z Hradce Králové o planetáriu, Liberce – botanická zahrada. Synergie-rozvoj třeba ve 

spojení s Mariánskou skálou-volnočasová záležitost. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Pomoc s katedrou biologie, spolupráce se studenty. 

Bc. Jiří Bálek: 

Ano, počítá se i s pomocí dalších kateder (katedra užitného umění) 

Martin Hausenblas, MBA: 

Možnost zapojení dobrovolníků (důchodci) - využití pomoci – dobrovolnické centrum, starší 

lidé mohou pomoci. 

P. Štěpař (dorazil) v průběhu projednání tohoto bodu: 

Adopce zvířat? 

Bc. Jiří Bálek: 

Zapojení spolupráce s paní J. Bohuňkovou 

Bc. Jiří Bálek: 

Specifikace útulku – ponechat pod městem u nás je záchranná stanice 

M. Krejčí: 

Zkušenosti s dotacemi? 

Bc. Jiří Bálek: 

Nemáme, určitě ale využít kontejnery na tříděný odpad 

 

 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 
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217/15 

Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 

17.2.2015 

B )  j men u je   s účinností od 1. 3. 2015 
1. Bc. Jiřího Bálka 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

C )  s t ano v í   
1. Bc. Jiřímu Bálkovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace  

a) plat s účinností od 1. 3. 2015 (platový výměr č. 32/2015) 

 

 

 

 

 

 

21. Přijetí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj  

      infrastruktury obce v souvislosti se zabezpečením integrace azylantů a osob  

      požívajících doplňkové ochrany v České republice 

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

 

 

Diskuse není. 

 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 
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218/15 

Přijetí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na 

rozvoj infrastruktury obce v souvislosti se zabezpečením integrace 

azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v České republice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. státní integrační program podle varianty I. a II., Zásad pro poskytování dotací  z  

rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve prospěch obcí  

2. nájem bytu č. 14, domu č. p. 3220/2, ulice Ježkova, Ústí nad Labem pana Aibat 

RAKHMETOVA v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících 

doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České 

republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543 

B )  s ch va lu j e  

1. žádost pana Aibat RAKHMETOVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo 

jeho části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 

314 Ministerstva vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 

a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce 

leden 2015 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj          

infrastruktury  obce  v souvislosti  s   bodem   B) 1.  Tohoto  usnesení ve výši 

2.000,- Kč/měsíčně  

C )  zmo cňu j e   

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

b) k podpisu smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle  

varianty II A zásad uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení, které budou 

uzavřeny mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, pronajímateli  

a osobami s doplňkovou ochranou 

D )  uk lád á  

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

a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádosti Statutárního města Ústí 

nad Labem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje 
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22. Souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

219/15 

Souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

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

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím nadačního příspěvku od Nadačního fondu Tesco se sídlem Vršovická 

1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ 28866991  

a) ve výši 31 500 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 

400/37, příspěvkové organizace, k zajištění a realizaci projektu „Modrá 

knihovna – prostor pro všechny“ 

b) ve výši 31 423 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 

3031/4, příspěvkové organizace, k zajištění a realizaci projektu Děti, sport & 

přátelství v programu Extra třída – sportovně zábavné odpoledne dne 6.5.2015 
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23. Souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů spravovaných Muzeem města Ústí nad  

      Labem, p. o. do zahraničí 

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

 

 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

  

220/15 

Souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů spravovaných Muzeem 

města Ústí nad Labem, p.o. do zahraničí 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se zapůjčením 5 sbírkových předmětů, a to: 

- ev.č.  V 532    –  Rukávová páska Revoluční gardy 

- ev.č.  V 617    –  Rukávová páska „SHD Milice“ 

- ev.č.  T 4658   –  Krabice na svíčky Merkur 

- ev.č.  T 4659   –  Krabice „Merkur – lité komposiční svíčky“ 

- ev.č.  ND 195  –  Dekret o vlastnictví půdy  

do Deutsches Historisches Museum v Berlíně na výstavu „1945 – Porážka. 

Osvobození. Nový začátek. Dvanáct evropských zemí po skončení nacistické 

diktatury“, která se bude konat od 24. dubna 2015 do 25. října 2015  

B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Václavu Houfkovi, pověřenému vedením Muzea města Ústí nad Labem, p.o. 

a) zabezpečit veškerá nutná povolení potřebná k vývozu sbírkových předmětů do 

zahraničí 

b) uzavřít smlouvu o výpůjčce na sbírkové předměty dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení 
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24. Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí  

      Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

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

 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

221/15 

Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 

Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Dagmar Brabcové na funkci ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad 

Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizace k 30. 6. 2015, v souvislosti s jejím 

odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

1. Dagmar Brabcové 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve  školství 

C )  v yh l a šu j e  

1. konkursní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace, ve složení: 

    Předseda:  Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora  

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

   Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství 

Bc. Jarmila Svobodová, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   PhDr. Věra Fantová, Česká školní inspekce 

  Vladimíra Hradecká, pedagog MŠ Neštěmice 
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F)  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2015 jmenován  

nový ředitel Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 

26. Statut a jednací řád komisí Rady města Ústí nad Labem v kompetenci OŠKSS 

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

 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

222/15 

Statut a jednací řád komisí Rady města Ústí nad Labem 

v kompetenci OŠKSS 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. Statut a jednací řád Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem 

2. Statut a jednací řád Školské komise Rady města Ústí nad Labem 

3. Statut a jednací řád Sociálně zdravotní komise 
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27. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb  

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

 

 

Diskuse není 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

223/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb  k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných rozpočtových 

finančních prostředků ve výši 3 411,55 tis. Kč  do rozpočtu roku 2015 takto: 

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

2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

3 411,55 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické ve výši 149,97 tis. Kč v položce nákup DDHM 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické ve výši 24,99 tis. Kč v položce oprava a údržba 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické ve výši 193,12 tis. Kč v položce provozní výdaje 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, sportu a sociálních služeb ve výši 535,00 tis. Kč v položce ostatní 

činnosti 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, sportu a sociálních služeb ve výši 840,00 tis. Kč v položce oblast 

kultury 

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, sportu a sociálních služeb ve výši 868,55 tis. Kč v položce podpora 
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nestátních sociálních služeb 

h) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, sportu a sociálních služeb ve výši 799,92 tis. Kč v položce oblast 

sportu 

 

 

 

28. Rozpočtové opatření Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – Ústecké  

      vánoce 

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

 

 

Diskuse není 

 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

224/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – Ústecké vánoce 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové  opatření  odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

150 tis. Kč takto: 

a) zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 150 tis. Kč vytvořeného 

lepším hospodařením v roce 2014 nad stanovený plán 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb, o částku 150 tis. Kč v položce ostatní činnosti – vánoce 

2. rozpočtové  opatření  odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

150 tis. Kč takto: 

a) zapojení příjmové části rozpočtu tř. 4 v  položce převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti (ČEZ a.s. – reklama a propagace v rámci akce „Městské 

Vánoce v Ústí nad Labem“) vytvořených nad schválený rozpočet odboru 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 150 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb, o částku 150 tis. Kč v položce ostatní činnosti – vánoce 
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30. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb –  

      Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

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

 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Řešena problematika odpočtu DPH. 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Probíhá řešení 

 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

225/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – oddělení provozně technické ve výši  

1 095,76 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS o částku  

1 095,76 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS; oddělení provozně 

technické - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městským službám 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 1 095,76 tis. Kč, na úhradu 

nedoplatku na dani z DPH 
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31. Zrušení projektu „Vítání občánků“ (na stůl) 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

Diskuse: 

 

Bc. Jana Bohuňková:  

Bod zařazen již dvakrát. Jedná se o finální návrh (viz návrh). Vítat všechny děti a to nejen 

prvorozené. Řešit přes obvody. Zachování podpory pro rodiny prvorozeného dítěte z důvodu 

demografické ročenky (Ústí má zvýšený index stáří) – poměr dětí 0-14 let: senioři 65+). 

Neustálý nárůst seniorů. Proto je potřeba podpořit rodiny, kteří tu chtějí žít a vychovávat děti. 

Dále řešena problematika se zneužitím paragonů. Konzultace na dané téma. 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA zdržel se  Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

226/15 

Zrušení projektu „Vítání občánků“      

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. ukončení projektu „Vítání občánků“ k datu 31. 3. 2015 

2. objednání tisku šeků v rámci projektu „Vítání občánků“ s platností  

do 30. 6. 2015 v objemu 200 ks  

B) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat informaci dle bodu A) 1. tohoto usnesení jednotlivým obchodním 

partnerům, kteří se podíleli na vyúčtování šeků tak, aby vyúčtování vydaných 

šeků roku 2014 a 2015 proběhlo nejpozději do 31. 8. 2015 

C) s o u h l a s í 

1. s převedením agendy týkající se projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ 

na příslušné městské obvody 
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50. Správní rada společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. 

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

 

 

Diskuse: 

 

J. Haidler: 

Doporučení, aby statutár byl v komisi. 

P. Štěpař: 

Dovysvětleni jmenování člena 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. zdržel se 

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. - Tomková Yveta ano 

 

 

227/15 

Správní rada společnosti Collegium Bohemicum 

 
Rada města po projednání 

 
A) o d v o l á v á 

1. p. Pavla Štěpaře (nar. 15.3.1950) 

a) z funkce člena správní rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. 

s účinností ke dni 25. 2. 2015 

B) j m e n u j e  

1. p. Ing. Josefa Zikmunda (nar. 15.3.1950) 

a) členem správní rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

26. 2. 2015 
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51. Poskytnutí příspěvku na posílení provozu Činoherního studia města Ústí nad  

      Labem, p.o. 

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

 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

228/15 

Poskytnutí příspěvku na posílení provozu Činoherního studia 

města Ústí nad Labem, p.o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

finančního odboru ve výši 5 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb ve výši 5 000 tis. Kč v položce Činohra Ústí nad Labem 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru; oddělení 

ekonomiky městských organizací - poskytnutí příspěvku na provoz 

Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 5 000 tis. Kč 
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29. Rozpočtové opatření Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – oblast  

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

 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

dotaz od pana Davida Daduče, pořádání akce Den patří ženám. 

Bc. Jana Bohuňková:  

Kdo připravuje? 

PhDr. Jana Müllerová: 

OŠKAS 

Bc. Martin Mata, MBA: 

Na akci je 150 tisíc korun 

PhDr. Jana Müllerová: 

Veškeré finanční čerpání je vždy po konzultaci s RM 

Martin Hausenblas, MBA: 

Je to potřeba vyřešit systémově. Systémovost řešení akce přes kulturní komisi. Mělo by projít 

komisí, pak rozpočet.  

Ing. Josef Zikmund:  

Řešení problematiky duplicity dotací.  

Mgr. Jiří Javorčák:  
Vysvětlení, jak je to s žádostmi o dotaci a rozdílem u neinvestičních peněz a fondem pana 

primátora (vyplnění mezery)  

Martin Hausenblas, MBA: 

Vysvětlení - hlídat přes komise 

P. Štěpař: 

Nastavíme nové „technikálie“, jak do budoucna řešit další peníze (nyní se použije 150 tisíc 

korun, které budou na tuto akci). 

PhDr. Jana Müllerová 

Vždy a všechny akce se budou řešit přes RM 

Ing. Josef Zikmund:  

Kolik akcí se organizuje? 

PhDr. Jana Müllerová: 

Zhruba asi 4 až pět akcí ročně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  8-0-0 
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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. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

229/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – oblast kultury 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

finančního odboru ve výši 300 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ 

vytvořených lepším hospodařením v roce 2014 ve výši 300 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb, o částku 300 tis. Kč v položce ostatní činnost – Městské akce 

B) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OŠKSS, 

a) aby realizace všech kulturních a sportovních akcí financovaných z provozního 

rozpočtu odboru byla podmíněna souhlasem Rady města 
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32. „Mateřská škola V Zeleni“- uhrazení finančních nákladů zpracovatelem projektové  

      dokumentace za dodatečné práce  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

Diskuse není 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

230/15 
„Mateřská škola V Zeleni“- uhrazení finančních nákladů 

zpracovatelem projektové dokumentace za dodatečné práce  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. zahájení vymáhání finančních prostředků na zhotoviteli projektové dokumentace 

společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.,V Podhájí  226/28, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 25023829 za vzniklé dodatečné práce   

B) u k l á d á 

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města   

a) zahájit vymáhání finančních prostředků na zhotoviteli projektové dokumentace 

společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 25023829 za vzniklé dodatečné práce  
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33. „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – schválení dodatku k  

      SoD č. 1 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Diskuse: 

 

Bc. Jana Bohuňková:  

Vymahatelnost nákladů zpracovatele (přečtena otázka pana D. Daduče) 

Ing. Eva Šartnerová: 

Není pochybení projektanta – je vždy počítáno vždy v projektu 

P. Štěpař: 

Nechával jsem zpracovávat oponenturu, kdy nebylo shledáno pochybení 

 

Hlasování o usnesení:  6-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA zdržel se Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

231/15 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 1 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ 
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34. „Inteligentní zastávky“ – schválení zadávací dokumentace 
      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Problematika s umístěním panelu a zajištěním jeho napájení energií a výměna pozemků 

(popřípadě prodej pozemku) je předjednána. Jednalo se jednatelem společnosti. Byla naprostá 

shoda. 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

232/15 

„Inteligentní zastávky“ – schválení zadávací dokumentace 
 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele akce „Inteligentní 

zastávky“  

 

 

 

35. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – zpracování studie stavby  

      „Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem“ 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Neexistence stavební dokumentace k budově. Je potřeba oprava fasády. Je zde problém 

s výměnou oken, zateplení střechy, výměna osvětlení v kancelářích a snížení energetické 

náročnosti. Katastrofální stav je u toalet a neexistence kuchyněk. Provozní studie bude vše 

řešit. Problémů je hodně. 

P. Štěpař: 

Energetický audit by měl být součástí projektu. Jak dlouhou má platnost? A jaká je životnost 

projektu? 
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Ing. Eva Šartnerová: 

Audit – neomezená platnost a projekt (novela stavebního zákona se připravuje) – stavební 

povolení je dva roky. 

P. Štěpař: 

Budou se realizovat dílčí části 

Martin Hausenblas, MBA: 

Nehospodárnost této budovy je katastrofální, zlepší se podmínky pro lidi.  

P. Štěpař: 

Toto je studie, pak budeme řešit provozní problémy 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

233/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – zpracování studie 

stavby „Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 500,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech Magistrátu města 

Ústí nad Labem vytvořených lepším hospodařením v roce 2014 ve výši 500,00 

tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

přípravy a realizace investic o částku 500,00 tis. Kč na zpracování studie stavby 

„Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem“ 

2. vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie stavby „Rekonstrukce budovy 

Magistrátu města Ústí nad Labem“      
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36. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  
      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města  

 

Diskuse: 

 

Bc. Jana Bohuňková:  

Dotaz od D. Daduče - přečteno (300 tis. na studii dostavby) 

Martin Hausenblas, MBA: 

Odpověď a dovysvětlení, jak je to s DPH a se studií a další informace, týkající se řešení. Je 

potřeba vše řešit komplexně se všemi kluby, shoda na konsenzu a modelu a zadáme studii a ta 

bude řešit koncepčně vše najednou. Komplexní zhodnocení problému 

M. Krejčí: 

Již z minulosti existují projekty na akce - kde jsou? Už to někdo někdy vymyslel? 

Ing. Eva Šartnerová: 

Myšlenka studie vznikla při realizaci fotbalového stadionu, o ostatních projektech nevím. 

Ing. Eva Šartnerová: 

Proč je potřeba studie? Vznikla na základě problematiky atletů a jejich požadavků. 

M. Krejčí:  
Potřebuji požadavky všech účastníků s  jejich problematikou, prosím o zaslání těchto 

informací.  

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

234/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  
 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení přípravy a realizace investic, v 

celkové výši 1 932,90 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

1 932,90 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města sk. č. 03 ve 

výši 1 932,90 tis. Kč na zřízení věcných břemen takto: 
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-    729,06 tis. Kč na věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 

- 1 203,84 tis. Kč na věcná břemena vzniklá v době výstavby  

B) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje města, oddělení přípravy a realizace 

investic v celkové výši 7 141,89 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové 

výši 7 141,89 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

přípravy a realizace investic ve výši 7 141,89 tis. Kč („Případné demolice 

objektů“) 

C)  u k l á d á 

1. Pavlu Štěpařovi, členu Rady města 

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

Labem 

T: 22. 4. 2015 

 

 

37. Smlouvy o poskytnutí dotace – Management IPRM II., Management IPRM –  

      Mobilita a Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek 
      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

Diskuse není 

 

Hlasování o usnesení:  6-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

235/15 

Smlouvy o poskytnutí dotace – Management IPRM II., 

Management IPRM – Mobilita a Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 
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Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Management IPRM 

II. (reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/75.01193) 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Management IPRM - 

Mobilita (reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/76.01192) 

3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Rekonstrukce a 

modernizace zastávek a zálivů zastávek (reg. číslo projektu: 

CZ.1.09/1.1.00/76.01195) 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Josefovi Zikmundovi, primátorovi města 

a) uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad dle bodu A) tohoto usnesení 

 
 

 

38. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Kompostéry – nádoby na  

      třídění bioodpadu“ v rámci Operačního programu Životní prostředí   

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Diskuse: 

 

Ing. Eva Šartnerová:  

Info - k dnešnímu dni podáno 630 žádostí. A termín je do konce února. 

Martin Hausenblas, MBA: 

Dobrá zpráva, podporovat, zároveň se zmenší množství odpadů na skládku. 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  5-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 
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236/15 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Kompostéry 

– nádoby na třídění bioodpadu“ v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt “Kompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ 

v rámci LXIV. výzvy Ministerstva životního prostředí 

2. spolufinancování projektu „Kompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ min. ve 

výši 10 % uznatelných nákladů, přičemž celkové náklady projektu budou činit 

maximálně 3,000 tis. Kč včetně DPH 

B )  s ouh l as í   

1. s předfinancováním projektu dle bodu A) 2. tohoto usnesení v plné výši (tj. 100 % 

z celkových nákladů projektu) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí ORM 

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

A) tohoto usnesení 

T: 19. 03. 2015 

2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO 

a) zajistit vyčlenění finančních prostředků na předfinancování projektu ve výši 

maximálně 3,000 tis. Kč včetně DPH 

 

 

 
39. Rozpočet DSO Jezero Milada 2015 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

Diskuse není 

 

Hlasování o usnesení:  5-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 
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237/15 

Rozpočet DSO Jezero Milada 2015 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2015 

B ) u k l á d á  

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

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

T: 22. 4. 2015 

 

 

 

48. „Plavecký areál Klíše“ – dodatečné stavební práce 1 – informace  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

P. Štěpař:  
dovysvětlení k bodům 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

238/15 

„Plavecký areál Klíše“ – dodatečné stavební práce 1 – informace  
 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í  

1. informaci o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné práce 1 pro 

stavbu „Plavecký areál Klíše“ 
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49. „Plavecký areál Klíše – odvodňovací žlaby ochozů“ – schválení vyhlášení výběrového  

     řízení na zhotovitele 

     Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

Diskuse není: 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

239/15 

„Plavecký areál Klíše – odvodňovací žlaby ochozů“ – schválení 

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Plavecký areál Klíše –  

odvodňovací žlaby ochozů“ dle Směrnice RM č. 1/2012     

 
 

 

 

 

 

40. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zpracování studie „Návrh rozvoje  

      systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí  

      nad Labem“ 
      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

 

Diskuse: 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Studie by měla prověřit a probrat systém hospodaření do budoucnosti (termín 5 let)  

Ing. Simona Heymerová:  
Studie je výborná a do budoucna pomůže o žádosti např. u dotace 
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Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA Ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nehlasoval Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. Ano Štěpař Pavel ano 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

240/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zpracování 

studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a 

ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 145,2 tis. Kč takto: 

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

2014  nižším  čerpáním   rozpočtových   neinvestičních   výdajů   ve  výši 

145,2 tis. Kč 

b)  zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností ve 

výši 145,2 tis. Kč, na zpracování studie „Návrh rozvoje systému hospodaření 

s komunálními a ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 
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41. Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem a činnosti odboru  

      kontroly MmÚ za rok 2014 
      Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru kontroly 

 

Úvodní slovo: 

Viz důvodová zpráva a kolovadlo s podrobnou zprávou. Petice a stížnosti řešeny samostatně. 

Info o řešených přestupcích taktéž v důvodové zprávě. Poslední informace - přestupky 

v dopravě a vymáhání pokut. 

 

Diskuse: 

 

Ing. Josef Zikmund:  

Pohledávky jsou v současné době 73 mil? 

JUDr. Jana Sokolová: 

Ano 

Martin Hausenblas, MBA: 

Rychlost a represe při vymáhání pohledávek, nastavení nového procesu vymáhání pohledávek 

Mgr. Jiří Javorčák:  
I u pohledávek z roku 2006(7) jsou vymáhány, záleží na konkrétním dlužníkovi, je zde 

problém s doručování nebo s dohledáním. Proto zákonodárci nastavili lhůtu 20 let. 

Podmínkou je nutno, učinit vždy první krok a to do šesti let, jinak by bylo další vymáhání 

bezpředmětné. Je to věc morálky, rychlosti i kapacity úřadu. Nárůst je enormní, je potřeba 

nasazení dalších kapacit (lidí). Nárůst je i díky převzetí práce vymáhání pohledávek za 

Městskou policii . Pražský magistrát přijal sto (!) pracovníků na úsek vymáhání, aby mohli 

nápor zvládat! 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Problém s placením pokut u kamionů (není technicky dořešeno). 

Martin Hausenblas, MBA: 

Okamžité řešení problematiky měření rychlosti ve Vaňově. Pokutování na místě (Policie) 

Nutno řešit s panem Danylukem.  

M. Krejčí: 

Problematika již řešena-písemně urgovány instituce. 

Mgr. Jiří Javorčák:  
Kauce pro kamiony 

P. Štěpař: 

Umisťování papírových „policistů“ 

Martin Hausenblas, MBA: 

Okamžité řešení - pomoc místním obyvatelům 

M. Krejčí: 

Měření může provádět i městská policie? Má povolení? Pomoc dalších policistů – navýšení. 
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Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

241/15 

Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem 

a činnosti odboru kontroly MmÚ za rok 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem  

a činnosti odboru kontroly MmÚ za rok 2014 

 

 

 

 

43. Souhlas s mimosoudním vyrovnáním 

      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

Mgr. M. Studenovský: 

Vysvětlení k problematice  

 

Bod stažen  
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44. Metropolnet, a.s. – schválení nových stanov společnosti 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

Martin Hausenblas, MBA: 

Vysvětlení celé problematiky 

 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

242/15 

Metropolnet, a.s. – schválení nových stanov společnosti 

 
Rada města po projednání 

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

dle § 421, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v působnosti valné 

hromady společnosti Metropolnet a.s. 
 

A) s o u h l a s í 

1. s návrhem znění Stanov společnosti v předloženém znění 

B) u k l á d á 

1. Martinovi Hausenblasovi, MBA, 1. náměstkovi primátora 

a) předložit ke schválení návrh Stanov společnosti dle bodu A)1. tohoto usnesení 

Zastupitelstvu města 

                                                                                               

 

 

 

45. Smlouva s hypermarketem Globus a vzor poukázek na odběr zboží pro první  

      narozené dítě města Ústí n/L v roce 2015 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Diskuse: 

 

Vysvětlení proč hypermarket Globus (největší sortimentní nabídka) a dořešení i s právním 

oddělením společností Globus (šeky po 2. tis. Kč). Nový ředitel od 1. února 2015 
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Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

243/15 

Smlouva s hypermarketem Globus a vzor poukázek na odběr 

zboží pro první narozené dítě města Ústí n/L v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. smlouvu o spolupráci Statutárního města Ústí nad Labem, zastoupeného 

primátorem Ing. Josef Zikmundem a Globusu CR k.s., zastoupeného Karlem 

Zemanem DiS, ředitelem hypermarketu Globus v Ústí nad Labem – Trmicích, která 

upravuje čerpání daru ve výši 20 000 Kč ve formě poukázek na odběr zboží 

prvnímu narozenému dítěti města Ústí nad Labem v roce 2015 – nar. 15.3.1950 

narozené nar. 15.3.1950, bytem nar. 15.3.1950,  nar. 15.3.1950 

2. vzor dárkového poukazu 
 

 

 

46. Poskytnutí peněžitého daru 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Diskuze není. 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 
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244/15 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch v a l u j e  

1. poskytnutí   peněžitého   daru   ve   výši   20 tis.   Kč     paní    Kláře   Jelínkové, 

RČ: 745621/2390 a panu Petru Baierovi, RČ: 750122/2410, bytem Jílové u Děčína 

169, 407 01, jako zákonným zástupcům Petra Baiera ml., a to na nákup speciálního 

zdravotního vybavení 

 
 

 

47. Poskytnutí dotací 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

 

 

Diskuse není. 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-0 

 

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 nepřítomen 

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

245/15 

Poskytnutí dotací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací 

a) ve výši 50,00 tis. Kč Tyflocentru Ústí nad Labem o. p. s., se sídlem  

Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25453629, na částečnou úhradu 

provozních nákladů  

b) ve výši 15,00 tis. Kč Společnosti Parkinson o. s., se sídlem Volyňská 933/20, 

199 00 Praha – Vršovice,  IČ: 60458887, zast. Zdislavou Freund, na částečnou 

úhradu nákladů spojených s provozem Parkinson klubu, Zvonková 2787/18, 
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400 11 Ústí nad Labem v roce 2015 

52. Návrh na problematiku hazardu 

Předkládá:  Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

 

Regulace a omezení, vysvětlení předkladatele a pokles počtu automatů a jejich vymístění 

z centra 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  7-0-1 

 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav zdržel se  

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano   

Daduč David, Mgr. - Tomková Yveta ano 

 

 

246/15 

Návrh regulace hazardu 

 
Rada města po projednání 

 

A) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) připravit návrh vyhlášky pro regulaci hazardu na území Ústí nad Labem a 

předložit Radě města: 

- variantu jediné provozovny na adrese Hrnčířská č.p. 33/56 Ústí nad Labem, 

kdy podmínkou trvání smlouvy na dobu určitou v délce dvou let bude 

dodržení provozních podmínek stanovených vyhláškou. Jediným kritériem 

výběru bude vysoutěžená výše nájmu. 

- variantu více povolených provozoven na území města s definovaným 

počtem herních zařízení a současně zohledňující vzdálenost od školních 

zařízení, veřejných budov a zdravotních zařízení 

K výše uvedeným variantám bude zpracována finanční analýza včetně dopadů 

regulace hazardu. 

T: 31. 5. 2015 
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53. Jmenování nového člena Sociálně zdravotní komise 

Předkládá:  Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Jmenování člena Mgr. Jiřího Železného do funkce 

 

 

Hlasování o usnesení:  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. - Tomková Yveta ano 

 

 

247/15 

Jmenování nového člena Sociálně zdravotní komise 

 
Rada města po projednání 

 

A) j m e n u j e   s  účinností k 25. 2. 2015 

1. Mgr. Jiřího Železného, nar. nar. 15.3.1950 

a) do funkce člena Sociálně zdravotní komise Rady města  
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Různé: 
 

 Ing. Josef Zikmund:  

Mimořádné zařazení do bodu různé (z důvodu nemoci pana D. Daduče): 

Jmenování členů komise do VŘ na výrobu a distribuci Městských novin.  

Jmenován: Bc. M. Mata, MBA 

 

 

 Bc. Martin Mata, MBA: 

Přijetí nové funkce: „Auditor“  

 

 

 M. Mata, Bc. 

Informace k rozpočtu (přebytky hospodaření, nevyčerpané prostředky)  

 

 

 J. Haidler 

Info k VŘ na ředitele ZOO a Muzea 

Diskuze k této problematice včetně anonymizace CV 

 

 

 J. Zikmund 

Problematika výběru člena komise u Jezera Milada 

 

 

 

 

                                                                                        …………….………………………..… 

                                                                                                    Ing. Josef Zikmund 

                                                                                                      primátor města  
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Ověřovatelé zápisu: 

 

  

 

 

 

Bc. Martin Mata, MBA                       ……………………………………… 

 

 

 

 

Martin Hausenblas,MBA                    ……………………………………… 

 

  

 
 

 


