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Zápis 

8. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 18. 4. 2018 

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

Omluveni:   

 

 

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Květoslava Čelišová 

MUDr. Jiří Madar 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Doplnění programu: 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

23. Rozšíření Komise prevence kriminality 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Hlasování o zařazení bodu 23: 5,0,0 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

materiál č 23 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 4, 5, 6 a 12 

 

Přizváni: 

 

1. Rozpočtové opatření MP 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Nechybová: osobně jsem se byla podívat v ul. Na Nivách - katastrofální stav  

 

Ing. Bakule: hlídky do Předlic už jsou zařízeny 

 

PaedDr. Čelišová: v ul. Hrnčířská se zdržují bezdomovci a dělají bordel  

 

Ing. Bakule: alkohol bezdomovcům zabíráme 

- v květnu chceme udělat další prověrku na bezdomovce  

- v loňském roce nám narostl počet bezdomovců, kteří nejsou z Ústí nad Labem 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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233/18 

Rozpočtové opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 893 tis. Kč takto:          

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

893 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městské policie o částku 

473 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) Zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 

420 tis. Kč na akci „Optická síť 

 

2. Přijetí nadačního příspěvku číslo 83-SZ-004 od Nadace Partnerství 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

234/18 

Přijetí nadačního příspěvku číslo 83-SZ-004 od Nadace 

Partnerství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přijetí nadačního příspěvku číslo 83-SZ-004 ve výši 23,69 tis. Kč od Nadace 

Partnerství a následné uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: předmětem veřejné zakázky je dodávka motorgenerátoru, který by sloužil 

v době povodní  

- byl by umístěn na fotbalovém stadionu v Ústí nad Labem  

 

MUDr. Madar: není to drahé?  

 

Mgr. Studenovský: je to předpoklad, tak by se to mohlo ještě trochu zlevnit  

- předpokládaná hodnota je 2 mil. 200 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 



  8. RM 

3 

 

 

 

235/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Nákup náhradního zdroje elektrické 

energie“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup náhradního zdroje 

elektrické energie“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2.200.000,- Kč 

bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup náhradního zdroje elektrické 

energie“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C) j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení 

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Jan Hodný, provozní technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) František Jakub, energetik KT 

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

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

 

4. Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

 

Ing. Nechybová: 25. 5. 2018 na Lidickém náměstí proběhnout dvě akce  

 

Mgr. Studenovský: může proběhnout více akcí najednou  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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236/18 

Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

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

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

žádostí takto: 

a) dne 1. 5. 2018 v době od 9,00 do 15,00 hodin v lokalitě Smetanovy sady v Ústí 

nad Labem, za účelem konání akce „Oslava 1. máje“ 

b) dne 8. 9. 2018 v době od 12,00 do 24,00 hodin v lokalitě Mírové náměstí, 

Lidické náměstí, Atrium a ulice Pivovarská v Ústí nad Labem, za účelem konání 

akce „Barevná planeta 19. ročník“ 

 

23. Rozšíření Komise prevence kriminality 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: rozšíření Komise prevence kriminality ze stávajících 9 členů na 11 členů  

 

MUDr. Madar: děláme to na základě žádosti občanů z Předlic  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

237/18 

Rozšíření Komise prevence kriminality 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano v í  

1. počet členů Komise prevence kriminality na 11 členů včetně předsedy 

B )  j men u je  k e  dn i  19 .  4 .  20 18  

xx. xxxx xxxxxxx, nar. xx. x. xxxx 

a) do funkce člena Komise prevence kriminality 

 

5. Aktualizace Strategického rámce MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry 

škol/školských zařízení 

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

 

Mgr. Starý: v rámci místního akčního plánu je možnost aktualizovat záměry  

- vyzývali jsme školy i příslušné odbory a na základě toho předkládáme tento materiál  

- v příloze č. 3 jsou uvedeny změny  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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238/18 

Aktualizace Strategického rámce MAP – Souhlas zřizovatele 

s investičními záměry škol/školských zařízení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Priority pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro integrované 

nástroje ITI, IPRÚ, CLLD“, které budou součástí Strategického rámce MAP, dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

6. Rozhodnutí č. MK-S 1795/2018 - ORNK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2018  - projekt Kalendárium města Ústí nad Labem (1918) 

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

 

Ing. Nechybová: bereme na vědomí přijetí dotace  

 

Mgr. Starý: budeme muset navrhnout úpravu usnesení  

- v bodě B) se upravuje výše spolufinancování – rozdíl je cca 900 Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

239/18 

Rozhodnutí č. MK-S 1795/2018 - ORNK o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018  - projekt 

Kalendárium města Ústí nad Labem (1918) 
 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR (dále jen 

„MK ČR“) ze dne 15. 3. 2018 na realizaci projektu „Kalendárium města Ústí nad 

Labem (1918)“ 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva kultury ČR (dále jen poskytovatel“) ve výši 

39 000,- Kč za účelem realizace projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem 

(1918)“ 

2. spolufinancování projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“ ve výši 

31,59 % s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 57 tis. Kč vč. DPH 
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7. Rozpočtové opatření OSR 

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

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

240/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši   243,93 tis. Kč v rámci 

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje, tř. 2 o částku 

243,93 tis. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

ve výši 243,93 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací 

 

8. Úpravy nájemních smluv – UJEP, VOŠZ a SŠZ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o řešení havarijního stavu brány, která slouží k přístupu na pozemky, 

které se nachází v oploceném prostranství za budovami VOŠZ a SŠZ a UJEP - bránu 

bychom měly opravit na své náklady 

- bylo dohodnuto, že veškeré skutečné náklady na realizaci akce uhradí rovným dílem 

nájemci formou zvýšeného nájemného, a to po dobu 5 let.  

- brána vyjde na cca 120 tis. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

241/18 

Úpravy nájemních smluv – UJEP, VOŠZ a SŠZ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 15. 12. 1999, na pronájem částí 

pozemků p. č. 717/1 o výměře 1 918 m
2
 a p. č. 719/1 o výměře 1 406 m

2
, vše v k. ú. 

Ústí nad Labem, s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou 

zdravotnickou, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, 

IČ: 00673358, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu 

za podmínky: 
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a) zvýšení nájemného po dobu 5 let o výši ½ skutečných nákladů na opravu 

a úpravu vstupní brány 

2. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 18. 6. 2002, na pronájem částí 

pozemků p. č. 717/1 o výměře 380 m
2
, p. č. 719/1 o výměře 673 m

2
 a pozemku p. č. 

719/3 o výměře 15 m
2
, vše v k. ú. Ústí nad Labem s Univerzitou Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, IČ: 44555601, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 

záměru pronájmu za podmínky: 

a) zvýšení nájemného po dobu 5 let o výši ½ skutečných nákladů na opravu 

a úpravu vstupní brány 

 

9. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 – pojištění věci při vnitrostátní přepravě 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na základě požadavku OMOŠ jsme domluvili s Českou pojišťovnou a.s. úpravu 

pojistné smlouvy  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

242/18 

Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 – pojištění věci při 

vnitrostátní přepravě 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

a) navýšení pojistného u pojištění věcí při vnitrostátní přepravě na 80 100,-Kč, při 

navýšení limitu plnění na 5 000 000,- Kč 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

59,85 tis. Kč takto: 

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

59,85 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku o částku 59,85 tis. Kč (pojištění majetku MmÚ) 

 

10. Nabytí pozemku p. č. 898/288 v k. ú Všebořice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nesouhlas s nabytím pozemku  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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243/18 

Nabytí pozemku p. č. 898/288 v k. ú Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 898/288 o výměře 215 m
2
 v k. ú. Všebořice za částku 

800,- Kč/m
2
 

B) uk lád á  
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2018 

 

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 162 v k. ú. Svádov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: neschválení prodeje části pozemku  

- vedeme jednání s úředníkem, který to zajišťuje  

 

Ing. Nechybová: v loňském roce neměl MO Střekov do 21. 6. 2017 uzavřenou smlouvu 

na úpravou zeleně 

- pokud by přišla zpráva, že někde není posekáno, tak prosím, aby OŽP konal 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

244/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 162 v k. ú. Svádov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 162 o výměře cca 105 m
2
 z celkové výměry 

815 m
2
 v k. ú. Svádov 

 

12. Odkoupení pozemků v k. ú. Střekov – SETUZA a. s. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: odkoupení pozemku na základě likvidátora – výsledkem je předložený návrh  

- původní cenu jsme rozporovali a nechali jsme si zpracovat vlastní posudek  

- byl požádán dozorce – FÚ  

- v celkové částce je rozdíl cca 100 tis. Kč  

- je tam spousta pozemků, které navrhujeme neodkoupit  

- nabídli to napřed střekovské radnici – MO Střekov to odmítl s tím, aby to levně koupil 

Magistrát města Ústí nad Labem 

- pozemky, které neschvalujeme, jsou pozemky, které magistrát města Ústí nad Labem 

pro svou činnost nepotřebuje  
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Ing. Nechybová: nesouhlasíme s pozemkem 2571 – je to podél cyklostezky  

- můžeme dát doporučení obvodu, aby si to koupil a zcelil si pozemky? 

 

MUDr. Madar: RM doporučuje MO Střekov jednat o nákupu pozemků, které souvisí 

s pozemky MO Střekov 

 

Ing. Nechybová: ať si to vyřeší a scelí daný obvod – není problém přidat finance na údržbu 

zeleně  

- obvody říkají, že nejsou vyjasněné pozemky, o které se má starat obvod a město  

- proč připustí to, že tam bude hospodařit někdo jiný? 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

245/18 

Odkoupení pozemků v k. ú. Střekov – SETUZA a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s odkoupením 7 pozemků pod místními komunikacemi ve vlastnictví SETUZA 

a. s., IČ 467 08 707 do majetku statutárního města Ústí nad Labem za celkovou 

kupní cenu ve výši 1 089 654,- Kč: 

 

a) pozemek p. č. 494 o výměře 581 m
2
, k. ú. Střekov  199 783,- Kč 

b) pozemek p. č. 497 o výměře 592 m
2
, k. ú. Střekov  203 565,- Kč 

c) pozemek p. č. 776 o výměře 232 m
2
, k. ú. Střekov    44 320,- Kč 

d) pozemek p. č. 1643 o výměře 1260 m
2
, k. ú. Střekov  433 263,- Kč 

e) pozemek p. č. 1954 o výměře 265 m
2
, k. ú. Střekov    91 123,- Kč 

f) pozemek p. č. 2570 o výměře 248 m
2
, k. ú. Střekov    85 277,- Kč 

g) pozemek p. č. 2655 o výměře 94 m
2
, k. ú. Střekov    32 323,- Kč 

B )  n es ouh l as í  

1. s odkoupením 17 pozemků ve vlastnictví SETUZA a. s., IČ 467 08 707 do majetku 

statutárního města Ústí nad Labem za předložené kupní ceny: 

a) pozemek p. č. 275/2 o výměře 139 m
2
, k. ú. Svádov    59 746,- Kč   

b) pozemek p. č. 420 o výměře 32 m
2
, k. ú. Svádov      2 450,- Kč 

c) pozemek p. č. 958 o výměře 361 m
2
, k. ú. Střekov    23 260,- Kč 

d) pozemek p. č. 981 o výměře 976 m
2
, k. ú. Střekov    62 981,- Kč 

e) pozemek p. č. 990 o výměře 443 m
2
, k. ú. Střekov     27 134,- Kč 

f) pozemek p. č. 1001/1 o výměře 697 m
2
, k. ú. Střekov 189 213,- Kč 

g) pozemek p. č. 1149/1 o výměře 62 m
2
, k. ú. Střekov      3 798,- Kč 

h) pozemek p. č. 1630/2 o výměře 90 m
2
, k. ú. Střekov    46 421,- Kč 

i) pozemek p. č. 1648/2 o výměře 21 m
2
, k. ú. Střekov    10 832,- Kč 

j) pozemek p. č. 1660/1 o výměře 1287 m
2
, k. ú. Střekov 368 520,- Kč 

k) pozemek p. č. 1724 o výměře 293 m
2
, k. ú. Střekov    39 770,- Kč 

l) pozemek p. č. 2571 o výměře 72 m
2
, k. ú. Střekov    18 556,- Kč 
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m) pozemek p. č. 3041/9 o výměře 4612 m
2
, k. ú. Střekov 282 485,- Kč 

n) pozemek p. č. 3041/48 o výměře 1459 m
2
, k. ú. Střekov   89 364,- Kč 

o) pozemek p. č. 3041/49 o výměře 836 m
2
, k. ú. Střekov 226 947,- Kč 

p) pozemek p. č. 3086/3 o výměře 19 m
2
, k. ú. Střekov      1 164,- Kč 

q) pozemek p. č. 3086/5 o výměře 213 m
2
, k. ú. Střekov    14 076,- Kč 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2018 
D )  žá dá  

1. Radu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

a) vést jednání o koupi pozemků nutných pro činnost městského obvodu 

 

13. Snížení pachtovného za leden a únor  - správa a provoz krematoria  

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: provozovatel dosud neuhradil pachtovné za období leden – březen 2018 

- smluvní pokuta 3x 10 tis. Kč - parkovné, které vyplývá ze smlouvy za první tři měsíce  

- při projednávání v Majetkové komisi není možné prominout parkovné, ale žádost tady je  

- navrhoval bych doplnění usnesení  

 

Ing. Nechybová: potřebovala bych stanovisko právního oddělení  

 

Ing. Dařílek: analýza je nepodrobná, že se k ní nedá vyjádřit, proto navrhujeme nesouhlasit  

- s právním odborem bychom řešili, jakým způsobem lze poskytnou nějaký příspěvek  

 

Ing. Nechybová: smlouva je na 8 let  

 

Ing. Dařílek: p. Cíchovi jsme snížili nájemné za pec a zaplatili jsme velkou opravu pece  

 

MUDr. Madar: nehoráznost od p. Šauera  

- ekonomický rozbor v materiálu není  

- pro žádnou slevu nebudu hlasovat  

 

Mgr. Studenovský: byl tam dílčí problém s pecí, který už je vyřešen  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

 

 

 



  8. RM 

11 

 

 

 

 

246/18 

Snížení pachtovného za leden a únor  - správa a provoz 

krematoria  

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. společnosti Krematorium Ústí nad Labem, s. r. o., IČ 049 24 631, která je dle 

koncesní smlouvy ze dne 2. 10. 2017 správcem a provozovatelem krematoria 

Ústí nad Labem, z důvodu ztížení požívání předmětu pachtu od 1. 1. 2018 

do 28. 2. 2018 finanční kompenzaci ve formě slevy na pachtovném ve výši 

204.000,- Kč bez DPH 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru a dopravy MmÚ 

a) vyzvat provozovatele k předložení podrobné ekonomické analýzy provozování 

krematoria jako celku za měsíce leden a únor za účelem zvážení dalšího postupu 

 

14. Souhlas s užíváním hasičské zbrojnice U Stanice č. p. 822 v k. ú. Střekov pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dobrovolní hasiči nás žádají o souhlas, že ve zbrojnici může být umístěna 

jednotka, kterou zřídil MO Střekov  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

247/18 

Souhlas s užíváním hasičské zbrojnice U Stanice č. p. 822 v k. ú. 

Střekov pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. na základě žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka -  Sbor dobrovolných 

hasičů Střekov, pobočný spolek, IČ 750 86 808, vypůjčitele areálu hasičské 

zbrojnice U Stanice 822/11 v k. ú. Střekov, s užíváním nebo podnájmem části 

předmětu výpůjčky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Střekov za stejným 

účelem užívání dle Smlouvy o výpůjčce ze dne 27. 6. 2016 
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15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: majetková komise nedoporučuje prodat tuto část pozemku – je to sportoviště  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

248/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 160 m
2
 v k. ú. Všebořice 

 

16. Žádost o udělení výjimky ze Sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o udělení výjimky ze Sazebníku náhrad za zřízení VB pro společnost 

TETAT s.ro.  

- namítají, že podle změny zákona mají nárok na to, že si cenu určí sami  

- stavební odbor vydal zamítnutí  

- není to jediný případ těchto společností  

- Vodafone – s nimi jsme jednali, budou provádět i úpravu chodníků 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

249/18 

Žádost o udělení výjimky ze Sazebníku náhrad za zřízení věcného 

břemene 

 
Rada města po projednání 

 

A) n es ch va lu j e  
1. udělení výjimky ze Sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene schváleného 

Majetkovou komisí Rady města Ústí nad Labem s platností od 7. 5. 2012 a určení 

ceny znaleckým posudkem v rámci realizace akce „Rozšíření optických tras TETA 

Ústí nad Labem I. etapa“ společností TETA, s. r. o., IČ 47785781 
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17. Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemku 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: rozpočtové opatření na nákup pozemku Mojžíř – schváleno ZM  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

250/18 

Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

1 037,28 tis. Kč takto: 

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

1 037,28 tis. Kč  

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

sk. č. 03, o částku 1 037,28 tis. Kč na akci „Nákup pozemku - Mojžíř“  

 

18. Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

251/18 

Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 60,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce přijaté sankční platby (smluvní 

pokuty) ve výši 60,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 60,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 
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19. Revokace usnesení Rady města č. 198/18 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: vracíme se k usnesení 198/19 z 23. 3. 2018 – ředitelka ZŠ a MŠ Jitřní 

poslala žádost – když jsme jí předali usnesení a informaci o usnesení, tak zmínila, že 

bude snižovat počet dětí – došlo k nedorozumění  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

252/18 

Revokace usnesení Rady města č. 198/18 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 198/18 ze dne 23. 3. 2018 bod A) 1. písmeno y) 

B )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 3 Školského 

zákona na školní rok 2018/2019 – snížení počtu dětí ve třídě 

a) Základní a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. 

C )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ  

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy uvedené v bodě 

B) 1. 

 

20. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: rozpočtové opatření pro Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

na rekonstrukci zimního stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

253/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

181,23 tis. Kč takto: 
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a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 03 o částku ve výši 

181,23 tis. Kč z akce Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 93,38 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení regenerace travnatého povrchu fotbalového hřiště na 

stadionu v Neštěmicích 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 87,85 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na realizaci opravy podlahových krytin ve vstupech do objektu Zimní 

stadion  

 

21. Rozpočtová opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části výdajového rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přesuny částek na opravu údržby – Jesle města Ústí nad Labem, 

Kulturní středisko, ZŠ Vojnovičova, Domov pro seniory Krásné Březno, ZŠ Mírová, 

Domov pro seniory Dobětice  

 

Ing. Nechybová: projektová dokumentace na výměnu oken – kdo dělá podklady pro VŘ?  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: p. Dolník  

 

MUDr. Madar: projektové dokumentace si většinou domovy pro seniory dělají sami – proč to 

tady výjimečně děláme my?  

 

Ing. Nechybová: máme v plánu výměny oken – jestliže se to platí z rozpočtu OMOŠ 

- jak jsou vybrané smlouvy?  

- máme k tomu poptávkové řízení? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: poptávkové řízení nemáme  

 

Ing. Nechybová: prosím o přehled všech plánovaných výměn oken, a kdo to dělá  

- chci, aby se to vše soutěžilo  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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254/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1 300 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 1 300 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 1 100 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 200 tis. Kč v položce provozní výdaje 

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

takto: 

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

ve výši 5 000 tis. Kč  

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

5 000 tis. Kč na akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně“ 

 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 350 tis. Kč 

takto: 

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

350 tis. Kč  

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

350 tis. Kč na akci „DS Dobětice – rekonstrukce prádelny“  

 

22. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části výdajového rozpočtu – 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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255/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části 

výdajového rozpočtu – příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

3 789,44 tis. Kč takto: 

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

ve výši 3 789,44 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 630 tis. Kč Pečovatelské službě Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „Pečovatelská služba – pořízení 2 ks automobilů“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 102,58 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, 

Palachova 400/37, p. o. na akci „ZŠ Palachova – pořízení nového serveru“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 3 000 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „Městské služby – rekonstrukce stropu pod saunovým provozem“ 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 56,86 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

p. o. na pokrytí nákladů spojených s rozšířením stravovacího systému školy 

 

Různé 

 

Ing. Nechybová: včera jsem se snažila prostřednictvím p. ředitele Dostála kontaktovat 

realizátora Majálesu 

- organizátor bude dnes přítomen  

- byla jsem ubezpečena, že není překážkou, že tam nejsou lavičky, ale chtějí, aby kovové 

částky byly demontovány, aby nedošlo ke zranění  

- Ing. Šartnerová přislíbila, že udělají reflexní nátěr  

- u podia budou informační bariéry  

- chtěli jsme zapůjčit židle – jedná se o část, která není pod střechou, to co je pod střechou, 

tak tam lavičky jsou   

- uvidíme, jak se dnes vyjádří zhotovitel a organizátor  

 

MUDr. Madar: není to vina města, je to vina dodavatele  
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

OMOŠ – odbor městských organizací a školství   OŽP – odbor životního prostředí 

FÚ – finanční úřad      RM – rada města 

MO Střekov – městský obvod Střekov    ZM – zastupitelstvo města  

 


