9. RM – zápis z jednání

ZÁPIS
z 9. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 18. 3. 2015
Jednání zahájil a řídil ing. Josef Zikmund, primátor města.
Omluveni: Martin Hausenblas, MBA
Pavel Štěpař
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Haidler – pozdější příchod kolem 10 h
Yveta Tomková
Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT

Doplnění programu:
56. Povolení výuky vyučovacího předmětu v cizím jazyce na Základní škole Ústí nad
Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8, p.o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
57. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – ustanovení politika
Předkládá: Mgr. David Daduč, radní města
58. VŘ na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory Chlumec, p.o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Bc. Bohuňková: bod č. 55 byl stažen, požádala jsem p. ředitele o prezentaci k našemu
rozhodnutí, ale dnes nemohl - posun na příští RM
Hlasování o programu: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
ano

Program jednání byl schválen.
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 21, 28, 33, 42, 44, 45, 46, 51
Poznámka:
Na 9,00 hodin je k bodu č. 21 přizván Ing. Václav Fridrich – jednatel THmÚ, prosím o
zařazení tohoto bodu na začátek bloku materiálů Ing. Dařílka.
Na 10,00 hodin je k bodu č. 28 přizván Mgr. Václav Houfek kandidát na ředitele Muzea
města ÚL.
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Na 11,00 hodin jsou k bodu č. 39 přizváni Mgr. Eva Mráziková, ředitelka LVU-VUL a Mgr.
Michal Koleček, Ph.D., spoluzakladatel společnosti LVU-VUL
Interní auditor – představení (ing. Vladimír Bureš)
Ing. Bureš: informace o dosaženém VŠ vzdělání, o praxi (účetnictví, daně, vnější kontroly,
audity, hospodaření až po inventarizaci, plnění čerpání dotací)
- na MmÚ je jiná situace – mým hlavním úkolem bude posoudit účinnost kontrolního
systému, hospodaření s majetkem, efektivnost využívání veřejných prostředků
- seznámení s plánem v 1. roce působení ve funkci: zaměřím se na pohledávky,
hospodaření s majetkem, v 2. roce na dotace, kontrolu dokončených akcí – Plavecká
hala Klíše, kanalizace Strážky
p. Krejčí: dotaz, zda se mohou členové RM obracet na auditora
ing. Zikmund: internímu auditorovi budu zadávat úkoly já, podněty podávejte mně
ing. Bureš: konzultační činnost s radními je možná
Mgr. Daduč: zajištění referenda – OK MmÚ vypracoval určitou zprávu, kde nebylo nalezeno
žádné pochybení - nechat také prověřit auditorem
Mgr. Javorčák: rozbory a zdůvodnění ze všech MO mám a poskytnu příp. auditorovi jako
podklady
Závěr: p. primátor rozešle plán činnosti interního auditora všem členům RM.
1. Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
Mgr. Javorčák: od začátku volebního období bylo zadáno 86 úkolů, u 25 neprošel ještě
termín, 2 zrušeny, 1 trvalým úkolem – plesy, mezi nesplněnými úkoly není žádný
ing. Zikmund: žádost o zaslání těchto podkladů všem členům RM
Mgr. Javorčák: toto je aktuální stav k dnešnímu ránu – nelze dávat předem
Závěr: tajemník MmÚ vždy před RM rozdá písemnou informaci o plnění usnesení všem
členům RM na stůl.
Hlasování o usnesení: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

249/15
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
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nepřítomen
ano
omluven
ano
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2. Rozpočtové opatření FO – rozpuštění rezervy na provoz ZŠ, MŠ, DDM a navýšení
příspěvku na provoz pro ZŠ, MŠ a DDM v roce 2015
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Mgr. Daduč: nepodpořím tento materiál, vzhledem k tomu, že vznikla rezerva na provoz MŠ,
ZŠ a DDM a nyní se navrhuje ji rozpustit již po měsíci – proč nepočkat?
- nerozumím tomu rozdělení – 2,5 % dostávají školská zařízení a DDM dostává víc o
0,5 mil. Kč
Ing. Jakubec: materiál je připraven vč. návrhu pro jednotlivé p.o. dle pokynu náměstka
Bc.Maty
Bc. Mata: projednání na ZM – slíbili jsme navýšení rozpočtů škol, v DDM jsme zohlednili
3,5 tisíce dětí v tomto zařízení, není důvod finanční prostředky blokovat
Mgr. Daduč: my jsme se nezavázali u DDM k tomuto navýšení – informace o částkách pro
DDM v uplynulých letech, nyní je zde návrh na navýšení o 0,5 mil. Kč bez
zdůvodnění
Bc.Mata: toto vzniklo již při projednávání rozpočtu DDM, porovnání vlastních zdrojů a
příspěvku města, srovnání s ostatními p.o. – zdůvodnění mám k dispozici
- rezerva města nyní činí 7,5 mil Kč
Hlasování: 5, 0, 1
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
zdržel

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
ano

250/15
Rozpočtové opatření FO – rozpuštění rezervy na provoz ZŠ, MŠ,
DDM a navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ, MŠ a DDM v roce
2015
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky
městských organizací v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM o částku
2 500 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky
městských organizací – poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkové
organizace ZŠ, MŠ, DDM v celkové výši 2 500 tis. Kč dle sl. č. 4 přílohy
usnesení č. 1
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21. Zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku – THMÚ
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
K projednání bodu byl přizván: Ing. Václav Fridrich, řed. THMÚ
Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu, zřízení VB – předávací
stanice tepelné energie, součástí materiálu je návrh smluvního vztahu o zřízení VB –
cena dle ZP
Mgr. Daduč: VB by se zřizovalo na dobu neurčitou, pravděpodobně dlouhou – nevíme, jaký
bude osud Corsa, vznikla zde pracovní skupina, která má jeho využití řešit, obava,
aby nevadilo zřízení výměníkové stanice teoreticky budoucímu využití objektu
– zvážit, zda nezřídit stanici jinde
Ing. Dařílek: zřízení VS – byl určen stávající prostor u sociálních zařízení v Corsu, nejedná
se o důležitý prostor
ing. Fridrich: přiblížení situace - problémy z privatizace s majitelem (TH Real), hledání
řešení
– studie spol. Martia, která navrhla varianty technologicky nepřijatelné, nyní jsou tam 2
VS (2 a 4 trubka) – jedna z nich vyrábí i teplou vodu, v případě školy v Husově ul. –
nemáme šanci zásobit Corso teplem
- vybrali jsme místo pro zřízení úplně na okraji Corsa, schodiště opravíme, jde i o výši
finančních prostředků
- navrhovaná varianta je vyčíslena na 3 mil. Kč (investice)
- do budoucna by byly stále problémy se vstupem k VS
- zatím nejsou závěry pracovní komise pro využití Corsa
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
ano

251/15
Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku – THMÚ
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 472/176 v k. ú. Krásné
Březno, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav předávací
stanice tepelné energie ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství města Ústí
nad Labem, IČ 49101684 za těchto podmínek:
a) jednorázová úhrada ve výši 68.600,- Kč bez DPH
b) doba trvání po dobu životnosti až do okamžiku zániku předávací stanice
c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po realizaci stavby
d) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
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2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k
pozemku se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, IČ 49101684
dle podmínek uvedených v bodě A)1.
3. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba komunikací
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - jedna část tvoří
nedočerpané finanční prostředky na opravu opěrné zdi pod Mariánským mostem po
povodní 2013 – přiřknuta dotace z MD ČR, druhou část tvoří prostředky, o které byl
v prosinci 2014 povýšen rozpočet na opravy = žádáme o převedení těchto prostředků
z roku 2014 na r. 2015 – budou využity na opravy komunikací
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
ano

252/15
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba
komunikací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2014 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků
ve výši 1 236,61 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v položce náklady
spojené s povodněmi 2013 v celkové výši 1 236,61 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
celkovou částku 1 236,61 tis. Kč v položce náklady spojené s povodněmi 2013
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 328,64 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem
dopravy a majetku v roce 2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních
výdajů v celkové výši 3 328,64 tis. Kč v položce údržba a opravy místních
komunikací
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
částku 3 328,64 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací
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4. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse k materiálu: není
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
ano

253/15
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši
1 000 tis. Kč na akci Sanace svahu Olešnice, sk. 3
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
celkovou částku 1 000 tis. Kč na akci Projektové práce na akce OD, sk. 1
5. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru školství, kultury, sportu a
sociálních služeb
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: v rámci schváleného rozpočtu města má ODM položku na rozvoj cyklistiky
- zde jsou souhrnně všechny prostředky na tuto oblast (infrastruktura na ODM,
propagační činnost – cestovní ruch)
- cílem města je, aby položka na cyklistiku byla soustředěna v 1 bodě v rozpočtu města
- toto jsou technické operace umožňující čerpání
Bc. Bohuňková: dotaz na Bikepark Střižák
Ing. Dařílek: informace o dotačních podmínkách (řídí se pravidly OŠkaSS) – poskytnou se
na pořádání celé akce vč. úpravy tratí, (akce se koná na jaře t.r.)
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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254/15
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru
školství, kultury, sportu a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru školství, kultury, sportu a
sociálních služeb ve výši 50 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve
výši 50 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb o celkovou částku 50 tis. Kč v položce oblast sportu

6. Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - upozornění na
administrativní chybu – překlep
- vysvětlení postupu procesu schvalování stanov společnosti (RM, ZM, RM – notář)
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
ano

255/15
Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
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 Dopravní podnik města Ústí nad Labem 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. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora
a) předložit ke schválení návrh Stanov společnosti dle bodu A) 1. tohoto usnesení
Zastupitelstvu města
T: 22. 4. 2015
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7. Metropolnet, a.s. – představenstvo spol. – zákaz konkurence
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – upozornění, že je nutné
hlasovat o každém usnesení zvlášť, tj. 6x
Bc. Bohuňková: zdržím se u jednoho hlasování - nahlášení střetu zájmů
p. Tomková: upozornění na dopisy – od ing. Bzury je ze 17.2. 2015
Ing. Dařílek: je zohledněno přesně 30 dní, originály dopisů jsou uloženy na Metropolnetu
p. Dufek: dotaz, kde pracují ing. Bzura a p. Komín (střet zájmů u 2 osob)
ing. Dařílek: citace § 441 odst. 1 – zde je jasně vyjmenováno, co je zákaz konkurence
- pracovní poměr zde není vyjmenován
Mgr. Daduč: střet zájmů - dotyční napsali čestné prohlášení do Metropolnetu
Ing. Hýbner: upozornění na rozpor s etickým kodexem
p. Tomková: doplnit raději pro upřesnění i § 442, jde mi o přesnou specifikaci
ing. Dařílek: odkaz tam je
Hlasování
č. 1: 5-0-1
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

č. 2: 0-1-5
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
zdržel
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela
Daduč David, Mgr.
zdržel

proti
Haidler Jaroslav
nepřítomen
Krejčí Milan
zdržel
Štěpař Pavel
omluven
Tomková Yveta
zdržela

č. 3: 5-0-1
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

č.4: 0-2-4
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
proti
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela
Daduč David, Mgr.
zdržel

proti
Haidler Jaroslav
nepřítomen
Krejčí Milan
zdržel
Štěpař Pavel
omluven
Tomková Yveta
zdržela
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ano
omluven
zdržela

nepřítomen
ano
omluven
zdržela
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Č.5: 4-0-2
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

nepřítomen
ano
omluven
zdržela

Č.6: 0-0-7
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
zdržel
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela
Daduč David, Mgr.
zdržel

zdržel
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

zdržel
zdržel
omluven
zdržela

256/15
Metropolnet, a.s. – představenstvo spol. – zákaz konkurence
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s.
A) b e r e n a v ě d o m í
1. sdělení člena představenstva společnosti Metropolnet a.s. pana Jiřího Knápka dle
přílohy tohoto materiálu

257/15
Metropolnet, a.s. – představenstvo spol. – zákaz konkurence –
II.
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s.
A) b e r e n a v ě d o m í
1. sdělení člena představenstva společnosti Metropolnet a.s. Ing. Radima Bzury dle
přílohy tohoto materiálu
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8. Metropolnet a.s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2014
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse k materiálu: není
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

258/15
Metropolnet a.s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok
2014
Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako
jediný společník Metropolnet a.s.
A) s c h v a l u j e
1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713,
DIČ: CZ6453182021, IČ: 44291132) na základě návrhu Představenstva společnosti
Metropolnet a.s., jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet,
a.s. za účetní období 2014

9. Nabytí pozemku p. č. 389/7 v k. ú. Bukov od SŽDC formou odkoupení
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - RM předloženo
nesouhlasné usnesení, kde se mi ukládá dále jednat se SŽDC
- důvodem je kupní cena - byli vyzváni ke snížení ceny na 100 Kč/m2 – předloženo
RM po projednání v MK
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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omluven
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259/15
Nabytí pozemku p. č. 389/7 v k. ú. Bukov od SŽDC formou
odkoupení
Rada města po projednání
A) nesouhlasí
1. s nabytím pozemkové parcely č. 389/7 o výměře 222 m2 v k. ú. Bukov od
společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234 do
majetku Statutárního města Ústí nad Labem formou odkoupení za kupní cenu ve
výši 964 Kč/m2, tj. celkem 214.000,- Kč
B) u k l á d á
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) zahájit kroky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemkové parcele č. 389/7 o výměře 222 m2 v k. ú. Bukov ve smyslu zákona o
pozemních komunikacích se společností Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČ 70994234
10. Převod části pozemku p. č. 359/1 v k. ú. Předlice formou prodeje
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - prodej schválila
předchozí RM – byl vyhlášen záměr prodeje, přihlásili se 2 uchazeči – bratři Cidlinovi
chtěli dokoupit kus pozemku jako vlastníci okolních a Metallplast Recykling, která sem
chce přesunout část zpracování kovoodpadu
- v zákonné lhůty byly předloženy 2 obálky – ty MK odmítla otevřít, neboť byl záměr
vyhlášen předchozí RM a doporučuje RM zvážit prodej, příp. vyhlásit znovu
- informace o variantách postupu (1. vyhlásit znovu, 2. uložit MK otevřít obálky a
vyhodnotit 3. otevřít zde na RM a vyhodnotit výhodnější nabídku)
- informace o stanovisku MK – bylo nejednoznačné
Bc. Bohuňková: dotaz na stanovisko starosty centrálního obvodu
Dr. Stuchlíková: informace, že Metallplast má od KÚÚK souhlas, chce rozšířit činnost o
zpracování autovraků
p. Karika: o záměru víme – pro nás je každý podnikatel v této lokalitě přínosem
- lokalita je bokem, vypadá nyní příšerně
Bc. Bohuňková: zvážit, co bude v lokalitě za 20 let
Mgr. Daduč: chybí zde vyjádření hlavního architekta, toto je přesun investora - ne příchod
nového, co bude příp. se stávajícím areálem Metallplastu, pokud se přesune sem
Ing. Hýbner: z lokality bych vrakoviště nedělal, žadatel by měl předvést a prezentovat
záměry
Ing. Dařílek: proces musí být ukončen, jako předkladatel navrhuji var. č. 1 na usnesení
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Hlasování o var. č. 1: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

260/15
Převod části pozemku p. č. 359/1 v k. ú. Předlice formou prodeje
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1939/1 v k. ú. Předlice
B) revokuje
1. usnesení RM č. 570/14 ze dne 6. 10. 2014 v úplném znění
11. Záměr prodeje a zřízení věcného břemene v k.ú. Habrovice – ZO ČZS

U Habrovického rybníka
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu: citace usnesení MK, která
- navrhuje snížení ceny dle sazebníku náhrad – o 50% (cena je 800 Kč)
- RM předloženo usnesení tak, jak to schválila MK
- důvodem snížení – historická kompenzace za údržbu zahrádek
- ochrana před spekulantstvím – první krok k ochraně, poté se budou řešit pronájmy
ing. Zikmund: narovnání majetkových vztahů v místě, někteří již mají pozemky odkoupené
ing. Dařílek: budeme jednat s vlastníky osobně
Mgr.Daduč: snížení ceny oproti ZP – jsou to malé výměry – kolik za to platili?
Ing. Dařílek: odpouštíme jim zhruba 5 tis. Kč ročně
Mgr. Daduč: protinávrh: za ceny ve ZP, neprodávat za cenu nižší – hospodařit účelně a
efektivně, nevystavovat se příp. trestnímu oznámení
Bc. Bohuňková: do usnesení uvést i důvody
Ing. Zikmund: nejít proti ZP, když nemáme závažné důvody
Ing. Dařílek: já jsem vázán usnesením MK – proto takto předloženo
Mgr. Daduč: protinávrh: navržená kupní cena ve výši min. 800 Kč/m2
Hlasování o protinávrhu Mgr. Daduče: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano
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omluven
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261/15
Záměr prodeje a zřízení věcného břemene v k.ú. Habrovice – ZO
ČZS U Habrovického rybníka
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p. č. 244/9 a p. č. 211 v k. ú.
Habrovice spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav čerpací
stanice ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
U Habrovického rybníka, IČ 66111854 za těchto podmínek:
a) jednorázová úhrada, která bude stanovena ve výši částky určené na základě
sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby
geometrickým plánem
b) doba trvání po dobu životnosti až do okamžiku zániku čerpací stanice
c) veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
2. záměr prodeje 33 pozemků v k. ú. Habrovice v osadě u Habrovického rybníka:
2.1. p. č. 260/2, stavba LV 265, o výměře 18 m2
2.2. p. č. 260/5, stavba LV 288, o výměře 17 m2
2.3. p. č. 260/6, stavba LV 266, o výměře 16 m2
2.4. p. č. 260/7, stavba LV 267, o výměře 16 m2
2.5. p. č. 260/8, stavba LV 190, o výměře 16 m2
2.6. p. č. 260/9, stavba LV 233, o výměře 26 m2
2.7. p. č. 260/10, stavba LV 268, o výměře 16 m2
2.8. p. č. 260/11, stavba LV 261, o výměře 16 m2
2.9. p. č. 260/12, stavba LV 269 o výměře 20 m2
2.10. p. č. 260/13, stavba LV 576, o výměře 7 m2
2.11. p. č. 260/14, stavba LV 255, o výměře 16 m2
2.12. p. č. 260/15, stavba LV 270 o výměře 17 m2
2.13. p. č. 260/20, stavba LV 273, o výměře 21 m2
2.14. p. č. 260/21, stavba LV 272, o výměře 19 m2
2.15. p. č. 260/25, stavba LV 145, o výměře 20 m2
2.16. p. č. 260/26, stavba LV 275, o výměře 16 m2
2.17. p. č. 260/27, stavba LV 140, o výměře 16 m2
2.18. p. č. 260/28, stavba LV 139, o výměře 17 m2
2.19. p. č. 260/31, stavba LV 146, o výměře 18 m2
2.20. p. č. 260/34, stavba LV 276, o výměře 17 m2
2.21. p. č. 260/36, stavba LV 278, o výměře 18 m2
2.22. p. č. 260/38, stavba LV 149, o výměře 18 m2
2.23. p. č. 260/44, stavba LV 263, o výměře 18 m2
2.24. p. č. 260/45, stavba LV 155, o výměře 17 m2
2.25. p. č. 260/46, stavba LV 175, o výměře 27 m2
2.26. p. č. 260/47, stavba LV 166, o výměře 19 m2
2.27. p. č. 260/48, stavba LV 252, o výměře 21 m2
2.28. p. č. 260/54, stavba LV 167, o výměře 16 m2
2.29. p. č. 260/56, stavba LV 368, o výměře 18 m2
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2.30. p. č. 260/58, stavba LV 238, o výměře 17 m2
2.31. p. č. 260/59, stavba LV 193, o výměře 18 m2
2.32. p. č. 260/61, stavba LV 291, o výměře 27 m2
2.33. p. č. 260/62, stavba LV 296, o výměře 27 m2
za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 800,- Kč/m2
b) vlastník stavby má předkupní právo k pozemku

 hlasování o hlasování o bodech en bloc: č. 12-16 + bod 19: 7-0-0
Bc. Mata: dotaz na důvody nesouhlasů
Ing. Dařílek: většinou na základě nesouhlasů odborů magistrátu (ORM, správců na OD)
- MK to jen potvrdila svým usnesením
Mgr. Daduč: u usnesení MK by mělo být vždy zdůvodnění
- bod 12: pozemek bychom možná mohli prodat v budoucnu – pozemek je uprostřed
zastavěného území
ing. Dařílek: p. Kodrle si požádal – muselo by zde dojít k oddělení pozemků, je tam
komunikace – je otázka, zda by p. Kodrle o takto oddělený pozemek měl zájem – citace
usn. MK (MK uložila ODM další postup – zmenšení pozemku)
Mgr. Daduč: pozemek na Bukově - bod č. 15 – materiál by mohl být předložen nejen do MK,
ale i do RM
- bod č. 16: vhodné na pozemku uklidit, když je náš
Hlasování o bodech: 12-16 + 19: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

12. Záměr prodeje pozemku p. č. 860 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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omluven
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262/15
Záměr prodeje pozemku p. č. 860 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 860 o výměře 884 m2 v k. ú. Brná nad Labem
13. Záměr prodeje pozemků p. č. 899/94 a p. č. 899/328 v k. ú. Skorotice u Ústí nad
Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

263/15
Záměr prodeje pozemků p. č. 899/94 a p. č. 899/328 v k. ú.
Skorotice u Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1.záměr prodeje pozemků p. č. 899/94 o výměře 1119 m2 a p. č. 899/328 o výměře
494 m2, oba v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 688/83 v k. ú. Vaňov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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ano
ano
omluven
ano
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264/15
Záměr prodeje části pozemku p. č. 688/83 v k. ú. Vaňov
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 688/83 označeného dle geometrického plánu
č. 575-97/2014 jako pozemek p. č. 688/221 o výměře 13 m2 v k. ú. Vaňov
15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1017/1 v k. ú. Bukov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

265/15
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1017/1 v k. ú. Bukov
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1017/1 o výměře cca 560 m2 z celkové výměry
8485 m2 v k. ú. Bukov
16. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

16

ano
ano
omluven
ano
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266/15
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí
nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje/pronájmu pozemku p. č. 753/1 o výměře cca 1500 m2 z celkové
výměry 3698 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
17. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Mgr. Daduč: úprava usnesení – části pozemku – vypadlo slovo v návrhu
- jedná se zde o pozemek kolem bytového domu – 1 z vlastníků si chce pronajmout
polovinu pozemku a udělat soukromou zahrádku – ostatní obyvatelé ztratí stejnou
možnost
- pronajmout pouze za podmínky souhlasu ostatních vlastníků
ing. Dařílek: okolní pozemky již město pronajalo, z toho vychází i cena, o pozemky se
budou starat, je to tam zvykem – můžeme materiál stáhnout – do příští RM rozbor i u
ostatních pozemků
Závěr: materiál byl stažen a bude dopracován.
18. Záměr pronájmu části p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice – AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - firma AVE má smlouvu
s městem – pronájem těchto ploch i po uplynutí doby
- spol. AVE požádala o změnu záměru – proto zde předloženo
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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omluven
ano
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268/15
Záměr pronájmu části p.p.č. 898/50 v k. ú. Všebořice – AVE Ústí
nad Labem s.r.o.
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. změnu záměru pronájmu části pozemku p.č. 898/50 v k. ú. Všebořice o výměře
15 711 m2 z celkové výměry 162 814 m2, schváleného usnesením Rady města Ústí
nad Labem č. 74/14a ze dne 9. 12. 2014
19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 13 v k. ú. Habrovice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

267/15
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 13 v k. ú. Habrovice
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 13 o výměře 12 m2 v k. ú. Habrovice za účelem
parkování osobního vozidla
20. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1939/1 v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu
p. Dufek: návrh na usnesení zní „neschvaluje“ – proč?
Ing.Dařílek: chodník není ustanoven na parkování vozidel, plocha by měla sloužit v příp.
krizové situace na rozptýlení návštěvníků
- problém s parkováním je zde již nyní – připravíme opatření, aby nebyl devastován
majetek města (chodník)
- požádali o souhlas s umístěním vozidla – smlouvu k dispozici nemám
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Hlasování: 6-1-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
proti
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

269/15
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1939/1 v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1939/1 o výměře 7,5 m2 v k. ú. Klíše za účelem
umístění předváděcího vozidla
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti „Český Újezd – Velké Březno"
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Mgr. Daduč: rekonstrukce vysokotlakého vedení – z části to vedou po nové trase (není to jen
rekonstrukce) – vedou i po soukromých pozemcích, což jim zákon umožňuje
ing.Dařílek: zde jsou vyjmenovány jen pozemky města – přesně specifikováno nové vedení,
jednorázová úplata činí 225 tis. Kč bez DPH
- často se reaguje na potřeby stávající trasy
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

270/15
Zřízení věcného břemene – služebnosti „Český Újezd – Velké
Březno"
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 239, 107, 167/1, 850/1 v k. ú. Skorotice
u Ústí nad Labem, p. č. 4829/6, 4824/2, 4824/11, 4824/10, 4824/5, 4824/6,
4949/572, 4812/4, 4830/2 v k. ú. Ústí nad Labem, p. č. 247/80, 297/1, 232/3, 47
v k. ú. Všebořice, p. č. 1790/2, 1313/1, 1533, 1819, 1626/31, 1791/2, 1017/1, v k. ú.
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Bukov, p. č. 498/3, 498/8 v k. ú. Božtěšice, v majetku Statutárního města Ústí nad
Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského
zařízení na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.,
IČ 27295567 za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle sazebníku náhrad
za zřízení věcného břemene schváleného Majetkovou komisí Rady města na
základě geometrického plánu s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného
břemene
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 dle podmínek uvedených v bodě A)1.

23. Prodej palubovky ze sportovní haly Sportcentrum SLUNETA
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing.Dařílek: RM na minulém jednání schválila prodej materiálu samotného, je uložen
v Zubrnicích – místní spolek by si rád odkoupil, což je podpořeno i dopisem starosty
- likvidace by stála kolem 20 tis Kč + doprava
- do návrhu na usnesení se doplňuje použité podlahové krytiny + název občanského
sdružení a jejich IČO
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

271/15
Prodej palubovky ze sportovní haly Sportcentrum SLUNETA
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. prodej použité podlahové krytiny ze sportovní haly Sportcentrum SLUNETA za
částku 4.000,- Kč občanskému sdružení Zubrničtí Fotbalisté, Zubrnice 30, 400 02
Ústí nad Labem, IČ 26610132
24. Pojištění Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: úvodní slovo k předloženému materiálu - sjednotit pojištění do 1 smlouvy, je
tam i finanční bilance, Česká pojišťovna zahrne do pojištění, úspora 33 tis. Kč
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Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

nepřítomen
Haidler Jaroslav
ano
Krejčí Milan
ano
Štěpař Pavel
omluven
Tomková Yveta
ano

272/15
Pojištění Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. začlenění pojištění majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice do
pojistné smlouvy č. 899-17877-18
25. Zastoupení města v BD Bukov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Mgr. Daduč: navrženo jmenování p. Schneidra k zastupování města – jak nás bude zpětně
informovat, co v BD děje?
- doplnit do usnesení, aby čtvrtletně předkládal RM zprávu o své činnosti
Hlasování vč. doplněného bodu B): 5-0-2
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
zdržel Krejčí Milan
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
ano
omluven
zdržela

273/15
Zastoupení města v BD Bukov
Rada města po projednání
A) uděluje
1. zmocnění Ing. Petru Schneiderovi, nar. xxxxxxxx
a) k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem, jakožto člena představenstva
Bytového družstva Bukov, IČ 25468715
B) u k l á d á
1. Ing. Petru Schneiderovi
a) předkládat čtvrtletní souhrnnou zprávu o činnosti BD Bukov Radě města
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26. Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem - stavební úpravy – jednací řízení
bez uveřejnění
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Mgr. Daduč: nechal jsem si zaslat více podkladů, vybudováno z dotací, jsme povinni začít
provozovat dle podmínek pro poskytnutí dotací – kdy?
Ing.Dařílek: pokud budou stavební úpravy ukončeny k 30.6. – provoz ve II. pololetí 2015
Mgr. Daduč: je v tom velký právní chaos - VŘ na firmu, která stavbu provádí, vyhrála
původně firma Viamont, ta se hned vzdala, nastoupil druhý v pořadí: Průmstav – tam
je podepsaná smlouva, ale realizuje v pořadí třetí: firma INSKY
ing.Dařílek: mohu doložit původní materiály, které projednávala bývalá RM
- jednotky se musí stavebně dokončit, zamezit průsakům, odvětrávat vlhkost
- pokud tento materiál nebude dnes schválen – INSKY nebude dále pracovat
Bc. Mata: zákon o veřejných zakázkách – uplatnit časovou prodlevu – vybrání z tísně?
Ing.Dařílek: vysvětlení procesu dle zákona: vyzve se uchazeč na 1. místě, pokud odstoupí,
vyzve se druhý, pokud odstoupí druhý, vyzve se třetí
- tj. vysvětlení postupu, jak jsme se dostali ke smlouvě s firmou INSKY
p. Tomková – dotaz na původní cenu
Mgr. Daduč: Viamont:7,1 mil. Kč, Průmstav 7,7 mil. Kč, Insky 8,1 mil. Kč
Ing.Dařílek: projekt se neprodražuje - mění se projekt, nepřesahuje 30 %
- pořadí uchazečů bylo: 1. Viamont, 2. Průmstav, 3. INSKY – Viamont odstoupil, poté
byl vyzván druhý Průmstav – předložil návrh smlouvy ještě zastoupené starým
vedením, v této chvíli došlo ke změně vlastníků firmy
- výzva uchazeče k součinnosti – oznámili, že od smlouvy odstupují – nedošlo
k faktickému naplnění (nedošlo k účinnosti smlouvy), poté vyzván 3. uchazeč
- písemné dokumenty jsou k dispozici
Mgr.Daduč: krátce na to šel Viamont do insolvence
- hovořil jsem o tom s Mgr. Studenovským – smlouva s Průmstavem nikdy nenabyla
účinnosti ač je podepsaná oběma stranami – nezačalo se podle ní nikdy jednat - tím se
situace vysvětluje, následně byla uzavřena smlouva s INSKY- přesně dle zákona
= všechny pochybnosti se vysvětlily
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

22

ano
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omluven
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290/15
Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem - stavební úpravy
– jednací řízení bez uveřejnění
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s uskutečněním jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst.
7 písm. a) bod 1. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), k veřejné zakázce
pod názvem „Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební úpravy“
2. s uzavřením dodatku č. 1 k řešení změny skladby tepelných izolací podlah a
vybudování sádrokartonových předstěn v objektu prodejních jednotek Za nádražím,
jejíž rekonstrukci provádí firma INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, PSČ 400 07,
Ústí nad Labem IČ: 00671533 jako vítězný uchazeč na základě veřejné zakázky
B) p o v ě ř u j e
1. Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku
a) realizovat všechny nezbytné úkony týkající se jednacího řízení bez uveřejnění
dle písm. A) bod 2.
b) uzavřít na základě jednacího řízení bez uveřejnění s firmou INSKY spol. s r.o.,
Nový Svět 100, PSČ 400 07, Ústí nad Labem, IČ: 00671533, dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 2.10.2014
T: ihned
27. Dohoda o budoucím užívání prostor v případě mimořádných situací
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Mgr.Javorčák: předložení tohoto materiálu vyplývá z jednání Bezpečnostní rady města
- tyto prostory vytipovány jako vhodné (povodně atd.), umístění při minulých
povodních nebylo to až tak vhodné – hledání nových, úprava pojezdové chodníku tak,
aby v příp. potřeby tam mohly zajíždět i vozy záchranné služby
- doporučuji schválit – v dubnu budu informovat Bezpečnostní radu
Mgr.Daduč: ředitelé s tím souhlasí – informoval jsem se u zpracovatele
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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ano
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omluven
ano
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275/15
Dohoda o budoucím užívání prostor v případě mimořádných
situací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dohody o budoucím užívání prostor v případě mimořádných situací mezi
Statutárním městem Ústí nad Labem, v zastoupení ZŠ a MŠ, Ústí n. L.,
SNP 2304/6, p. o. a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.
2. uzavření dohody o budoucím užívání prostor v případě mimořádných situací mezi
Statutárním městem Ústí nad Labem v zastoupení ZŠ a MŠ, Ústí n. L.,
Nová 1432/5, p. o. a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.
3. znění dohod o budoucím užívání prostor v případě mimořádných situací
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 usnesení
B) ukládá
1. Mgr. Ramoně Grohové, ředitelce ZŠ a MŠ, Ústí n .L., SNP 2304/6, p. o.
a) uzavřít dohodu dle bodu A) 1. tohoto usnesení
2. Mgr. Martinovi Kolskému, řediteli ZŠ a MŠ, Ústí n. L., Nová 1432/5, p. o.
a) uzavřít dohodu dle bodu A) 2. tohoto usnesení
28. Jmenování ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
K jednání RM byl přizván Mgr. Václav Houfek, kandidát na ředitele Muzea
Bc.Mata: dotaz ohledně informací, které se objevily v médiích (agent)
Mgr. Houfek: oficiálně jsem si žádné takové informace nevyžádal a nemám je k dispozici
- jedná se o záležitost při plnění vojenské základní služby, sloužil jsem u raketometného
oddílu, v odkazu na to jsem se účastnil pohovoru – tam se řešila vojenská tajemství
- prohlašuji, že po skončení vojenské služby jsem již nebyl kontaktován žádnou složkou
bezpečnosti
Mgr.Daduč: koncepce z VŘ – je na stránkách města (zveřejněna) – žádost o stručný nástin
Mgr.Houfek: koncepce je rozsáhlá, je zveřejněna – budu se k ní při své práci vracet,
představa směřování muzea: otevřená organizace, informace o projektech, výstavách
v letošním roce, expozitura: vést ke zhodnocení sbírek, máme sbírky minimálně na úrovni
krajského muzea, k tomu se váže odborná práce, průběžné řešení problémů v muzeu
- dlouhodobý pohled – nacházet pro muzeum partnery, kteří umožní muzeu jeho další
rozvoj, další zdroje financování – ústecká univerzita – získávání zdrojů z jiných
kapitol, lidský potenciál odborníků = zhodnotí sbírky
- význam muzea pro turistický ruch – příprava nové expozice, poskytnutí sbírky
k dalšímu využití např. UJEP
- máme 1,2 mil ks sbírkových předmětů – zde spolupráce hlavně s Přírodovědeckou
fakultou UJEP
- expozice minerálů – rozvoj muzea do budoucna
- provozní záležitosti: nedostatek depozitních prostor, skladování – najít definitivní
řešení, které bude splňovat standardy
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J.Haidler: reakce exředitele Wiesnera na mediální kausu – nikdo z komisařů výběrové řízení
nezpochybňuje
- dotaz, zda by si spis nemohl vyžádat Mgr. Studenovský – bylo by dobré mít ho pro
všechny případy
ing. Zikmund: starostové mají k dispozici skladové prostory v majetku města
Bc.Bohuňková: budu vás kontaktovat kvůli koncepci cestovního ruchu
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

274/15
Jmenování ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 12. 3. 2015
B ) j m e n u j e s účinností od 1. 4. 2015
1. Mgr. Václava Houfka
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
C) stanoví
1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) plat s účinností od 1. 4. 2015 (platový výměr č. 33/2015)
b)
* Návrh na společné hlasování o bodech č. 29-31 – jsou to materiály o poskytnutí dotací
Hlasování: en bloc body č. 29-31: pro 5
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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omluven
ano
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Mgr. Daduč: bod č. 30 – OR má stále uvedeny členy SR a DR ve starém znění, ač jsme činili
změny
- bude domluveno s Collegiem Bohemicem nebo přidat do usnesení úkol pro ně tyto
změny učinit?
J.Haidler: vstupuje do toho 5 subjektů, je to v procesu – musí se schvalovat postupně
Mgr. Daduč: bod č. 31 – dotaz, jak se osvědčily vydávané šeky, které byly zavedeny (ohlasy
ze škol, oddílů, úřadu, rodičů) – poměrně dost práce - dotaz na zkušenosti
dr. Müllerová: za úřad – my nemáme problémy – máme nastaven mechanismus, po
administrativní stránce nás to nezatěžuje
p.Tomková: sportovní kluby – jsou s tím spokojeni – nemají problém, je to přehledné
Bc.Bohuňková: mám opačnou zkušenost, jsou k dispozici jen 2 šeky/dítě – některé děti
sportují ve více klubech než dvou
p.Krejčí: šeky jsme museli přejmout – zavedeno v předchozím období
- referentku sportu p.Veselou ty šeky zatěžují, leden a únor dělá jen šeky, dokonce se
objevily i podvody
- pro hodně klubů je to jediný finanční příspěvek, je to průhledné, ale strašně pracné
- výhled na r. 2016 – záleží také, jak to kluby zvládnou zpracovat
Mgr.Daduč: hodnota šeku – proč je někdy 800 někdy 700 Kč?
p.Krejčí: měnilo se to vzhledem k registraci (v klubu, na soutěže)
- 2 šeky – nastaveno v pravidlech, nyní šeky jsou již na r. 2015 vyplaceny (uzavřeno)
- do ZM se budou předkládat jen částky nad 50 tis. Kč
Bc.Mata: u bodu č. 30 CB – opravit formální chybu v materiálu – ukládá náměstkovi
primátora
29. Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2015
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Hlasování: body 29-31 s uvedenými změnami: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
ano
omluven
ano

276/15
Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o.
v roce 2015
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro Severočeskou vědeckou
knihovnu, příspěvkovou organizaci, IČ 000 83 186, v celkové
výši
400 tis. Kč a následné uzavření smlouvy na celoroční činnost poboček SVK ÚL
v Ústí nad Labem 2015 - doplnění knihovního fondu
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B) ukládá
1. Bc. Martinovi Matovi, MBA, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A)1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 22. 4. 2015
30. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Hlasování: body 29-31 s uvedenými změnami: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
ano
omluven
ano

277/15
Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Collegium
Bohemicum, o.p.s. IČ 273 09 231, v celkové výši 400 tis. Kč a následné uzavření
smlouvy na „spolufinancování celoroční činnosti obecně prospěšné společnosti
Collegium Bohemicum“
B) ukládá
1. Bc. Martinovi Matovi, MBA, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A)1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 22. 4. 2015
31. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Hlasování: body 29-31 s uvedenými změnami: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano
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278/15
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 „podpora celoročního sportování dětí a
mládeže do 18 let“ v celkové výši 741.900,- Kč a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) AC Uragán ústí nad Labem o. s., IČ: 22887458 ve výši 14.400,- Kč
b) Český rybářský svaz, místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 00482846 ve výši
24.000,- Kč
c) EHK karate club o. s., IČ: 27047482 ve výši 19.600,- Kč
d) Golf Club Terasy Ústí nad Labem, z. s., IČ: 27043983 ve výši
15.000,- Kč
e) Hravé Ústí o. s., IČ: 22748016 ve výši 6.400,- Kč
f) Jezdecký klub PEDRA, o. s., IČ: 22668039 ve výši 3.200,- Kč
g) Klub Karate GGS Slovan Ústí nad Labem, IČ: 44226985 ve výši 20.800,- Kč
h) Karate klub ÚL, IČ: 22724214 ve výši 4.800,- Kč
i) Manta Ústí nad Labem, o. s., IČ: 26577305 ve výši 12.000,- Kč
j) MS VZS ČČK v Ústí nad Labem, IČ: 44556594 ve výši 43.100,- Kč
k) Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 63153181 ve výši 14.400,- Kč
l) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 63153203 ve výši 19.800,- Kč
m) Sbor dobrovolných hasičů - Neštěmice, IČ: 63153262 ve výši
23.600,- Kč
n) Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 65082371 ve výši 45.800,- Kč
o) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 22769315 ve výši 8.000,- Kč
p) SK Brná, o. s., IČ: 27040968 ve výši 33.000,- Kč
q) SK NUR, o. s., IČ: 01471619 ve výši 28.800,- Kč
r) Sportovní šerm Ústí, o. s., IČ: 22729208 ve výši 19.200,- Kč
s) Sports Club Dragons Ústí nad Labem – o. s., IČ: 22886648 ve výši 20.800,- Kč
t) STK GEBERT, IČ: 64045692 ve výši 16.000,- Kč
u) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 44554222 ve výši
37.600,- Kč
v) Taneční skupina Freedom o. s., IČ: 22670904 ve výši 34.800,- Kč
w) TJ AROT Ústí n. L., IČ: 26655187 ve výši 20.900,- Kč
x) TJ Lokomotiva Ústí n. L., o. s., IČ: 44226357 ve výši 6.600,- Kč
y) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 14868067
ve výši 25.100,- Kč
z) TJ Stadion Ústí nad Labem, IČ: 44225261 ve výši 42.400,- Kč
aa) TJ Svádov - Olšinky, IČ: 18382991 ve výši 44.800,- Kč
bb) TJ SVAH Všebořice, o. s., IČ: 27051251 ve výši 36.600,- Kč
cc) TK Severní Terasa, IČ: 02445905 ve výši 49.400,- Kč
dd) Toč Ústí nad Labem, IČ: 02654784 ve výši 22.200,- Kč
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ee) UNI SPORT CLUB, o. s., IČ: 22900080 ve výši 14.400,- Kč
ff) Ústecký krasobruslařský klub, občanské sdružení, IČ: 68455437 ve výši
14.400,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na oblast „akce volnočasového kalendáře“
ve výši 5.000,- Kč a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) Petr Kovář, RČ: xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 400 01 Ústí
nad Labem, na akci „2. ročník turnaje v nohejbalu 2015“ ve výši 5.000,- Kč
3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na oblast „celoroční volnočasová činnost dětí
a mládeže do 18 let“ ve výši 2.000,- Kč a následné uzavření smlouvy s tímto
subjektem:
a) Miroslava Hájková Beberová, RČ: xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx,
Ústí nad Labem ve výši 2.000,- Kč
B) s o u h l a s í
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb určených na „podpora celoročního sportování dětí
a mládeže do 18 let“ v celkové výši 3.283.000,- Kč a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s.,
IČ: 26527537 ve výši 138.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 27043584 ve výši 80.000,- Kč
c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 22605797 ve výši 67.200,- Kč
d) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 69291969 ve výši 244.800,- Kč
e) Florbal Ústí, o. s., IČ: 01495615 ve výši 280.500,- Kč
f) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 44223609 ve výši 60.900,Kč
g) Judo Ústí nad Labem, IČ: 22885064 ve výši 61.000,- Kč
h) Judo Vyhlídka Ústí n/L o. s., IČ: 44554087 ve výši 59.000,- Kč
i) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 26647567
ve výši 221.600,- Kč
j) Radka Bandasová – Junior, IČ: 40222837 ve výši 100.100,- Kč
k) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 66110351
ve výši 98.300,- Kč
l) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,
IČ: 44226306 ve výši 144.200,- Kč
m) SPORT UNION, o. s., IČ: 44554044 ve výši 175.900,- Kč
n) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 18380514 ve výši 72.800,- Kč
o) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 00555061 ve výši 435.000,- Kč
p) TJ Mojžíř, IČ: 44552521 ve výši 110.000,- Kč
q) TJ Skorotice, IČ: 44226292 ve výši 101.200,- Kč
r) Tělocvičná JEDNOTA SOKOL Ústí nad Labem, IČ: 00482129 ve výši
183.200,- Kč
s) Tělovýchovná jednota Spartak, IČ: 44226110 ve výši 172.900,- Kč
t) TJ Střekov, o. s., IČ: 00527033 ve výši 109.600,- Kč
u) Tělovýchovná jednota Vaňov, o. s., IČ: 00524701 ve výši 51.300,- Kč
v) USK PROVOD, z. s. , IČ: 18381375 ve výši 250.400,- Kč
w) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 44552319 ve výši 65.100,- Kč
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2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb určených na oblast sportu ve výši 150.000,- Kč
a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 22885064 na „obnovu judistické žíněnky
(tatami)“ ve výši 150.000,- Kč
C) s o u h l a s í
1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SML 1016889,
uzavřené dne 10. 11. 2014 mezi Statutárním městem Ústí nad Labem
a TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 00555061
D) u k l á d á
1. Milanu Krejčímu, členu Rady města pro oblast sportu
a) předložit návrh dle bodu B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 22. 4. 2015

32. 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
dr. Müllerová: body č. 32 a 37 se týkají azylantů
Hlasování o společném hlasování body 32+37 – 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
ano
omluven
ano

Hlasování o bodu 32 a 37: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
ano
omluven
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

279/15
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
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A) bere na vědomí
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. xx, domu č. p. xxxxxx, ulice xxxxxxxxx, Ústí nad Labem pana
Malika ASHABEKOVA 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
3. nájem bytu č. xx, domu č.p. xxxx, ulice xxxxxxxxx, Ústí nad Labem, paní Zhanar
KHOJANEPESSOVA 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) schvaluje
1. žádost pana Malika ASHABEKOVA 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
únor 2015 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně
2. schvaluje žádost paní Zhanar KHOJANEPESSOVE 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 únor 2015 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně
3. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj
infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. – 2. tohoto usnesení ve výši
2.000,- Kč/měsíčně
C) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. – 2. tohoto usnesení
b) k podpisu smluv 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) ukládá
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
33. Servisní podpora aplikace RISK od 1.1.2015 – 31.12.2015
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: uzavření servisní smlouvy na RISK – zajišťuje informativní náležitosti pro
občany v sociálních službách, registrace žádostí o dotace
- tento systém bude převeden pod Metropolnet
Bc.Bohuňková: tento materiál jsem iniciovala já, hledali jsme úspory, platíme 350 tis. Kč
ročně
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zahájeno jednání o příp. novém systému, aby to bylo co nejlevnější (jednoduchou
aplikaci, kterou by mohl spravovat Metropolnet) – úspora cca 100 tis. Kč
Mgr. Daduč: i tak je to velmi drahé
Ing.Zikmund: dotaz na následky, pokud se dnes materiál neschválí
Dr.Müllerová: museli bychom do konce roku vypovědět smlouvu a objednat nový systém
Bc.Bohuňková: v aplikaci jsou cenná data za 10 let – je nutné je převést, jsou tam i
Statistiky
- pokud neschválíme – přijdeme o data - nejsme na to připraveni
Bc.Mata: zjišťoval jsem - data jsou naše
Bc.Bohuňková: řešíme převedení od začátku roku, není vybrána žádná jiná aplikace, moc
poskytovatelů není – řešit formulářovou aplikací – universální – my bychom si
definovali ukazatele
Mgr.Daduč: dotázat se Metropolnetu, zda by program nemohl spravovat
p.Vendlová: Metropolnet je připraven spoustu věcí dělat – probíhají jednání, snaha
všechny licence centralizovat pod Metropolnet – pracuje se na tom, ale potřeba času
Dr.Müllerová: v případě stažení bodu – zatím vše poběží ve stávajícím režimu, software
stál cca 340 tis. Kč, (momentálně není servis, platíme za držení sw)
- smlouva je součástí kolovadla
Bc. Bohuňková: mám informace, že platíme za servisní smlouvu a hosting – od 1.1.2015 není
uzavřen smluvní vztah, platba za hosting cca 90 tis. Kč
- oproti roku 2015 ušetříme 100 tis. Kč
Dr.Müllerová: platby jsou čtvrtletní, materiál stahuji - bude předložen na příští RM
-

34. Uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – bod se týká agendy
sociálních pohřbů, obrací se na nás nemocnice, po určité časové lhůtě se ozývají
příbuzní zemřelých a žádají o splátkový kalendář, aby si mohli urnu „odkoupit“
J.Haidler: dotaz, pokud uzavřeme smlouvu – zda peníze opravdu dostaneme (bezpečnost
smluv)
Dr.Müllerová: bez smlouvy nelze ostatky vydat
Mgr.Daduč: citace z materiálu – vydat urnu po uzavření smlouvy (eticky napjaté)
Dr.Müllerová: musím ověřit s právníky, zda lze ostatky vydat při podpisu smlouvy
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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281/15
Uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu mezi Statutárním městem Ústí nad
Labem a panem Františkem Bauerem na částku 3.314,- Kč vzniklé na základě
požadavku vydání urny s ostatky pana Josefa Knauera
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OŠKSS
a) k podpisu uznání dluhu a dohody o splátkách dle bodu A) 1. tohoto usnesení
35. Dohoda o ukončení mandátní smlouvy a uzavření smlouvy příkazní manažera
koordinační skupiny „péče o prorodinnou politiku“
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Diskuse k materiálu: není
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

282/15
Dohoda o ukončení mandátní smlouvy a uzavření smlouvy
příkazní manažera koordinační skupiny „péče o prorodinnou
politiku“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení mandátní smlouvy ke dni 31. 3. 2015 s manažerem
Mgr. Soňou Mudrochovou, manažerkou koordinační skupiny zřízené pro oblast
sociální pomoci „péče o prorodinnou politiku“
2. uzavření Příkazní smlouvy s manažerkou koordinační skupiny zřízené pro oblast
sociální pomoci „péče o prorodinnou politiku“ dle přílohy důvodové zprávy č. 3
B) zmocňuje
1. vedoucího odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
a) k podepsání Dohody o ukončení mandátní smlouvy s manažerem koordinační
skupiny zřízené pro oblast sociální pomoci „péče o prorodinnou politiku“
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b) k podepsání Příkazní smlouvy s manažerkou koordinační skupiny zřízení pro
oblast sociální pomoci „péče o prorodinnou politiku“ dle přílohy důvodové
zprávy č. 3

36. Rozpočtové opatření finančního odboru – neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ
Hlavní, p.o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – p. ředitel dostal 2 mil.
Kč, 1,2 mil. Kč využil na opravy – vše je popsáno, zůstalo mu 66 tis. Kč - byl
zřizovatelem vyzván k vrácení – žádá o ponechání prostředků – využil by tyto peníze
na opravu bytu školníka
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA
omluven
Mata Martin, Bc., MBA
nepřítomen
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

283/15
Rozpočtové opatření finančního odboru – neinvestiční příspěvek
na provoz ZŠ Hlavní, p.o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu finančního odboru ve výši
66 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 66 tis. Kč v položce
finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky
městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
ZŠ Hlavní, p.o. ve výši 66 tis. Kč
37. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění bydlení azylantů a osob
s udělenou mezinárodní ochranou formou doplňkové ochrany na území ČR v roce
2015
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS

34

9. RM – zápis z jednání

Hlasování o bodu 32 a 37: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

280/15
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
na zajištění bydlení azylantů a osob s udělenou mezinárodní
ochranou formou doplňkové ochrany na území ČR v roce 2015
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 1 184,58 tis. Kč k zapojení účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na
zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo
doplňkové ochrany na území České republiky v roce 2015 takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 1 184,58 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně
technické o částku 824,58 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM v položce údržba
a opravy místních komunikací o částku 360,00 tis. Kč
B) ukládá
1 . Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 360,00 tis. Kč dle bodu
A)1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce
T: do 30. 11. 2015
38. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení
účelové dotace z MMR
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – zapojení dotace z MMR
Hlasování: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA
omluven
Mata Martin, Bc., MBA
nepřítomen
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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284/15
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – zapojení účelové dotace z MMR
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši
83,02 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 83,02 tis. Kč – zapojení účelové
neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních
služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové
organizaci, ve výši 83,02 tis. Kč na úhradu nákladů na mimoškolní výchovu
dětí a mládeže
39. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb - oblast
kultury a poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění
lidem, o.p.s. (dále jen LVU VUL)
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
K jednání RM byli přizváni: Mgr.Mráziková, ředitelka o.p.s. LVU VUL a Mgr. Koleček,
spoluzakladatel LVU VUL
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - RO ve výši 200 tis. Kč a
poskytnutí dotace ve výši 500 tis. Kč pro LVU VUL
- materiál podléhá schválení v ZM
Mgr.Koleček: žádost jsme podávali koncem r. 2014 – komunikace na základě předběžných
rozhovorů nejen o galerii E. Filly, ale i o výtvarném umění - obsáhlý materiál
- představení galerie – město Ústí n.L. dlouhodobě patří mezi významná centra českého
výtvarného umění - názor odborníků
- informace o činnosti LVU VUL, o.p.s. založena po r. 1989
- v minulých letech město ročně přispívalo 300 tis Kč, galerie zařazena mezi prestižní
instituce – financování na základě projektů, portfolio aktivit, spolupráce se ZŠ,
Člověkem v tísni a další edukativní činnost
- příspěvek města se dlouhodobě snižuje, mám zde statistiku za posledních 10 let –
došlo k poklesu
- jednali jsme původně o odlišných částkách – o navýšení až na 800 tis. Kč, náklady
spol. byly v loňském roce 3,5 mil Kč, 800 tis. Kč by byla zhruba třetina vč. možnosti
financování doprovodných aktivit
- projekt univerzita Předlice – dál pokračuje – rekonstrukce sociálního centra
Mgr.Mráziková: konalo se 25 výstav výtvarného umění a designu vč. mezinárodní účasti,
komentované výstavy, edukativní činnost ZŠ, výtvarná dílna pro děti, přednášky
36

9. RM – zápis z jednání

Bc.Bohuňková: vítám to propojení do sociální oblasti, díky za spolupráci s Člověkem v tísni,
podporovat tyto aktivity
p. Dufek: roční rozpočet máte 3,5 mil Kč ročně, z města příspěvek 300 tis. Kč – z čeho jste
dofinancovávali?
Mgr.Koleček: 1. zdroj: rozpočet o.p.s. LVU VUL – působí s námi v Armaturce, kde máme
- pronajatá 2 patra (platí se nájem) – 1 200 m2
- 0,5 mil. Kč od MK ČR, 300 tis. Kč od města, příspěvek od FUUD, finance na základě
grantových titulů
- 2. zdroj je FUUD = fakultní zdroj je 50 % všichni zaměstnanci v Předlicích – jsou
zaměstnáni fakultou, energie platí také fakulta
Mgr.Mráziková: kraj se nespolupodílí - opakovaně žádáme, ale získali jsme z kraje 30 tis Kč
za posledních 5 let
ing.Zikmund: bylo vyhlášeno VŘ na prostory pod Mariánskou skálou – nepřihlásili jste se
Mgr.Daduč: vhodné zůstat v Armaturce, úžasné prostory - posouvají výtvarné umění
k civilizované Evropě – rozvoj města z hlediska urbanistického – pozitivní deviace
v Předlicích
p.Tomková: dotaz na výstavní prostory v Domě kultury?
Mgr.Koleček: rekonstrukce Domu kultury – byla tam galerie od samého počátku plánovaná
- výstavy ze sbírek z Litoměřic - pak se to předělalo na kanceláře, poté rekonstrukce
budovy C – došlo k zdevastování našeho prostoru – rekonstrukce pro potřeby DDM
- pak už nebylo místo ani vůle vystavovat v centru – proto odchod do Předlic,
v kampusu – počítá se s činností v menze kampusu
- o.p.s. spravuje galerii, o.p.s. má 1 zaměstnance, ostatní jsou zaměstnanci FUUD (3) =
celkem tedy 4 + dobrovolníci
- galerie musí být otevřená 8 h denně – náklady 3,5 mil. Kč budou stabilní, ale více
podpořit programové věci
- - galerie E. Filly je už pouze značka – převzetí nadace LVU VUL – ta galerii
provozuje
p.Krejčí: rozpočet z r. 2014 – jsou uvedeny akce, ne položky financování
Mgr.Mráziková: jsou 2 rozpočty – 1. o.p.s. a 2. FUUDu, aktivity se přesahují (realizuje i
o.p.s. i FUUD)
J.Haidler: je potřeba počítat s příspěvkem 800 tis Kč i v budoucích letech?
- město není v tak dobré finanční kondici
- jaké máte vztahy s Armaturkou – je to udržitelné s majitelem?
Mgr.Koleček: krize ve spolupráci s o.p.s LVU VUL nehrozí – koncepční provázanost
- Armaturka se bude muset jednoho dne řešit – budova není naše (pronájem)
- příští týden se jdeme podívat do jiné budovy v areálu Armaturky, snaha najít jinou
vhodnou industriální budovu
J.Haidler: Kulturní komise to neprojednala - projednat podporu v rámci kulturní koncepce,
Armaturka by měla fungovat i nadále
Bc.Bohuňková: navýšení na 800 tis. Kč je zdůvodnitelné, důraz na přesah do sociální oblasti
Ing.Zikmund: vzhledem k situaci města - podpořím příspěvek 500 tis. Kč
Bc.Mata: není možné v tuto chvíli poskytnout 800 tis. Kč, úprava bodu C) formální chyba
Bc.Bohuňková: protinávrh: 600 tis. Kč
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Hlasování o protinávrhu Bc. Bohuňkové: pro 3
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano
Hlasování o původním návrhu vč. úpravy bodu C: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
omluven

ano
ano
omluven
ano

285/15
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb - oblast kultury a poskytnutí dotace společnosti Lidé
výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a
finančního odboru ve výši 200 tis. Kč takto:
a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ
vytvořených lepším hospodařením v roce 2014 ve výši 200 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 200 tis. Kč v položce oblast kultury - LVU-VUL
B) souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Lidé výtvarnému
umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. IČ 250 49 011, v celkové výši 500 tis. Kč a
následné uzavření smlouvy na „celoroční výstavní a doprovodný program Galerie
Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2015“
C) ukládá
1. Jaroslavu Haidlerovi, členu Rady města
a) předložit návrh dle bodu B)1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 22. 4. 2015
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40. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu- přijetí peněžního daru na
obědy pro děti u dvou ZŠ + na poznávací pobyt žáků 2. Třídy ZŠ Anežky České
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
ano
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
omluven
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano
ano

286/15
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města po projednání
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) souhlasí
1. s přijetím peněžního daru ve výši cca 5 320 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí
nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace od WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na realizaci
projektu „Obědy pro děti“
2. s přijetím peněžního daru ve výši cca 17 794 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí
nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace od WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na realizaci
projektu „Obědy pro děti“
3. s přijetím peněžního daru ve výši 25 000 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad
Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace od společnosti LUNA
zmrzlina ČR spol. s r. o., U Prioru 1059/1, Praha 6, IČ 61246107 k zajištění
poznávacího a vzdělávacího pobytu žáků 2. B
41. Souhlas vlastníka s umístěním sídla pobočného spolku v budově Vinařská 1016/6
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – nutný souhlas
zřizovatele – sídlo pobočného spolku v dané budově – zápis do rejstříku, aby mohli
žádat o příspěvky
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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ano
ano
omluven
ano
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287/15
Souhlas vlastníka s umístěním sídla pobočného spolku v budově
Vinařská 1016/6
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s umístěním sídla pobočného spolku Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní
škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o., v budově na adrese Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

56. Povolení výuky vyučovacího předmětu v cizím jazyce na Základní škole Ústí nad
Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8, p.o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - povolení výuky
předmětu v cizím jazyce na ZŠ El. Krásnohorské – žádost ředitele, od MŠMT se
očekává souhlas do konce tohoto měsíce, Ústí n.L. bude příp. první školou
s takovouto výukou
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

288/15
Povolení výuky vyučovacího předmětu v cizím jazyce na Základní
škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8, p.o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zahájení výuky vyučovacího předmětu „pracovní činnosti“ v anglickém jazyce
v 1. a 2. ročníku od školního roku 2015/2016
a) Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8, p.o.
58. VŘ na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory Chlumec, p.o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Dr.Müllerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - součástí je i pověření p.
Burdové- zástupce statutárního orgánu, p.ředitel o víkendu zemřel – bude pověřena do
doby nástupu nového ředitele – do 1.6. 2015
40
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Bc.Bohuňková: žádost k J.Haidlerovi, zda by se nestal členem výběrové komise
J.Haidler: ano
Hlasování s doplněným členem RM: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
Štěpař Pavel
ano
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
ano
omluven
ano

289/15
Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro
seniory Chlumec, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu o úmrtí Mgr. Borise Morkese, ředitele Domova pro seniory Chlumec,
příspěvkové organizace
B) vyslovuje
1. hlubokou soustrast rodině Mgr. Borise Morkese a poděkování za jeho obětavou
činnost v oblasti sociálních služeb
C ) p o v ě ř u j e s účinností od 19. 3. 2015
1. Martu Burdovou
a) řízením Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace do doby
jmenování nového ředitele
D) stanoví
1. Martě Burdové, pověřené řízením Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové
organizace
a) plat s účinností od 19. 3. 2015 (platový výměr č. 34/2015)
E) vyhlašuje
1. výběrové řízení na funkci ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové
organizace
F) schvaluje
1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení
G) jmenuje
1. komisi pro výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové
organizace, ve složení:
Předseda: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora
Členové: Jaroslav Haidler, člen RM
PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS
Ing. Petr Boťanský, ředitel DS Severní Terasa
Ing. Jaroslav Marek, ředitel DS Krásné Březno
Ing. Radka Jakoubková, ved. odd. OPT OŠKSS
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H) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 6. 2015 jmenován
nový ředitel Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace
42. „Plavecký areál Klíše – dodatečné stavební práce 1“ – schválení dodatku č. 1 ke SoD
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
Diskuse k materiálu: není
Hlasování: 5-0-2
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela
Daduč David, Mgr.
zdržel

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

291/15
„Plavecký areál Klíše – dodatečné stavební práce 1“ – schválení
dodatku č. 1 ke SoD
Rada města po projednání
A)

schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“

43. „Plavecký areál Klíše – odvodňovací žlaby ochozů“ – schválení výsledku výběrového
řízení na zhotovitele
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Šartnerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – informace o
výsledcích obou kol –jedná se o podepsání smlouvy se zhotovitelem - v PD chybělo
řešení odvodňovacích žlabů
Mgr.Daduč: citace z materiálu - projektant evidentně pochybil při zpracování PD
Ing. Šartnerová: budeme postupovat stejně jako u MŠ V Zeleni – budeme uplatňovat veškeré
ztráty plynoucí z jeho pochybení – zde to byl velký zásah, což je vidět na finančním
rozpočtu, jednalo se však o nezbytnou věc - odtoky
Mgr.Daduč: navrhnout v usn. v bodě B) 3 části – uvést výslovně, že odmítne druhý –
nastupuje třetí
Ing. Šartnerová: toto vyplývá ze zákona – formulace (je to citované ze zákona)
- pokud odmítne – půjde znovu do RM
- v minulých materiálech jsme uváděli jen prvního, po konzultaci s právníky jsme
doplnili i druhého
Mgr.Javorčák: vysvětlení - kdyby to bylo předloženo znovu do RM – RM by konstatovala,
že první odstoupil a nastupuje druhý
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Závěr diskuse: úprava usnesení v bodě B – vypouští se bod B) 2.
Hlasování: 6-0-1
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
zdržela

292/15
„Plavecký areál Klíše – odvodňovací žlaby ochozů“ – schválení
výsledku výběrového řízení na zhotovitele
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Plavecký areál
Klíše – odvodňovací žlaby ochozů“ takto:
1. Metrostav, a.s. Praha
2. MILŠTEJN, s.r.o. Praha
3. SSG, s.r.o. Chomutov
B) s c h v a l u j e
1. přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Plavecký areál Klíše –
odvodňovací žlaby ochozů“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí tj.
společnosti Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, IČ:00014915 s nabídkovou
cenou 1 753 765,18 Kč včetně DPH
44. „Demolice objektů Ústí nad Labem, Marxova 180/20 a Majakovského 96, k.ú.
Předlice“ - vyhlášení výběrového řízení na provedení demolice staveb
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Šartnerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu + nová informace:
u objektu Majakovského jsme dostali od SO přípis, abychom zastavili práce – 9.3. 2015
konal SÚ nové místní šetření, kdy nový vlastník objektu potvrdil, že objekt opraví
(p.Cibríková)
- samostatné místní šetření Marxova 20 – podle projektu by demolice činila 3,5 mil. Kč
bez DPH - kalkulace je v kolovadle
- jsou tam 3 nadzemní podlaží, sklepy – ty se příp. zasypou, obě stěny okolních budov se
budou muset zateplit
- otázka, zda chce město opravdu investovat – rohový dům je obydlený, p. Rudý se
snaží už 2 roky objekt získat – je tam několik exekucí – když to město zbourá, tak tam
bude proluka a vznikne prostor pro další černé skládky
Bc.Mata: dotaz, jak může SÚ zastavit zbourání
Ing. Šartnerová: SÚ zde provádí několikaletou činnost, postupuje podle zákona, pokud
vlastník nekoná ani exekutoři a pokud je objekt ve velmi špatném stavu – zákon ukládá,
že se musí postarat obec – k tomu jsme dospěli – nutné stav napravit – začali jsme konat a
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mezitím ten objekt koupila nová majitelka, která se zavázala k opravě
- oprava objektu Marxova – když udělá zabezpečovací práce, může začít opravovat,
dokumentaci k tomu máme
- objekt Majakovského vyhořel, je to malý objekt
Mgr.Javorčák: vyjasnění postupu SÚ ve správním řízení – je to tento případ, kdy je to
časově omezeno, pokud nový vlastník nebude konat – řízení bude pokračovat dál
(zatím je to pozastaveno)
Ing. Šartnerová: proč demolici řeší ORM - výklad ke stavebnímu zákonu - může to být i jiný
odbor, který je k tomu profesně vybaven, SO nemá alokovány finanční prostředky
- budov v havarijním stavu je dlouhý seznam
- o dalších objektech, kde probíhá správní řízení, nevím – musím konzultovat se SÚ
Mgr.Javorčák: postup demolic – je to i otázka rozpočtu na daný rok – odbory mohou konat,
pokud na to mají finanční krytí
- SÚ koná a konal, jak má – samospráva musí říct, kolik peněz vyčlení a v jakém
časovém horizontu, funguje to, i když na tom pracují 2 odbory (SO a ORM)
Mgr.Daduč: tříští se tu odpovědnost – o demolici rozhoduje SÚ, úkolem samosprávy je
zabezpečit financování demolice
Bc.Dvořáčková: informace z porady vedení – vznikne seznam priorit v demolicích
(zásobník)
Ing. Šartnerová: nutno rozhodnout, zda ponecháme demolici u obou objektů, nebo zda se
začne demolovat dle výsledku VŘ (v rezervě výběr zhotovitele – bourat až na náš pokyn)
- v kolovadle je PD, kde je uvedeno, že to bude stát 3,5 mil. Kč vč. zdůvodnění
ing.Zikmund: protinávrh - vyhlásit VŘ pouze na bod 1 – vypustit Majakovského - jen
demolice Marxova
Hlasování o protinávrhu ing. Zikmunda: 6-0-1
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
ano
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
ano
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela Štěpař Pavel
omluven
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano
ano

293/15
„Demolice objektů Ústí nad Labem, Marxova 180/20 a
Majakovského 96, k.ú. Předlice“ - vyhlášení výběrového řízení na
provedení demolice staveb
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1.vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na provedení demolice
objektu Marxova 180/20, k.ú. Předlice
B) j m e n u j e
1. komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na
provedení demolice objektů Marxova 180/20 v k.ú. Předlice ve složení:
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členové:
a) Pavel Štěpař
b) Ing. Eva Šartnerová
c) Ing. Hana Šedá
d) Mgr. Miloš Studenovský

náhradníci:
e) Bc. Martin Mata, MBA
f) Lenka Matulová
g) Mgr. Vít Zíka
h) Mgr. Hana Petírová

45. Lokální vzdělávací plán pro Ústí nad Labem – Místní akční plán projektu
PREVENT
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
Diskuse k materiálu: není
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

294/15
Lokální vzdělávací plán pro Ústí nad Labem – Místní akční plán
projektu PREVENT
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s návrhem dokumentu Lokální vzdělávací plán pro Ústí nad Labem
B) u k l á d á
1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora
a) předložit dokument dle bodu A) ke schválení Zastupitelstu města
T: 22. 4. 2015
46. Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem - Centrum za rok
2014, Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM – Mobilita za rok 2014
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
Diskuse k materiálu: není
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Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

295/15
Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem Centrum za rok 2014, Monitorovací zpráva o postupu realizace
IPRM – Mobilita za rok 2014
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s roční monitorovací zprávou o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Ústí nad Labem Centrum za rok 2014
2. s roční monitorovací zprávou o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města Ústí nad Labem Mobilita za rok 2014
B) ukládá
1. Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstku primátora města
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 22. 4. 2015
47. Jmenování pracovní skupiny pro agendu jezera Milada
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
Ing.Zikmund: informace o zapojení primátora do pracovní skupiny – snaha též zapojit
dobrovolníky, zástupce opozice, aby byla informována
- jezero Milada bude pro nás do budoucna velice důležitá záležitost
- dále pracuje užší skupina, která připravuje materiály – poté je svolána „velká“ skupina
k projednání
- příští týden informace o stavu projektu – 30.5. 2015 by mělo dojít k otevření,
vlastníkem je zatím stále PKÚ
- domlouváme provozní řád a diskutujeme budoucnost dobrovolného spolku jezera
Milada
Mgr. Daduč: majetkoprávní vypořádání bude náročné, dobrovolný svazek bychom měli
podpořit – najmout právníka nebo odborníka – provést složitým obdobím, kdy se
budou řešit majetko-právní vztahy
ing. Zikmund: povinnost převést majetek je do konce r. 2017 – nyní to dělá PKÚ, bude
prezentace pro všechny zastupitele
- tento týden zasedne užší skupina – 3 varianty k rozhodování – poté bude předloženo
do ZM
- poté se bude konkrétně řešit převod majetku
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Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

296/15
Jmenování pracovní skupiny pro agendu jezera Milada
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o aktuální situaci DSO Jezero Milada
B) jmenuje
1. Pracovní skupinu „Jezero Milada“ v tomto složení:
a) Ing. Josef Zikmund, předseda správní rady DSO Jezero Milada
b) Mgr. David Daduč, radní
c) Pavel Štěpař, radní
d) Milan Krejčí, radní
e) zástupce Občanské demokratické strany: Mgr. Bc. Tomáš Rieger
f) zástupce ČSSD: Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
g) zástupce Komunistické strany Čech a Moravy: František Minárik
h) zástupce TOP 09: RNDr. Martin Švec, Ph.D.
i) zástupce Ústeckého fóra občanů: Petr Gondek
j) Ing. Marta Šašková, tajemnice DSO Jezero Milada, ORM
k) Ing. arch. Vladimír Charvát, hlavní architekt, ORM
l) Ing. arch. Martin Pospíšil, architekt, ORM
m) Ing. arch. Jaromír Veselý, cyklokoordinátor
n) Mgr. Petra Seigertschmiedová, referentka odd. právně-ekonomického, KT
o) Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru životního prostředí
p) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města
q) Ing. Tereza Dostálová, vedoucí odd. strategického rozvoje, ORM
r) Ing. Petr Hlávka, vedoucí úseku správy a evidence majetku, ODM
s) Ing. Petr Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p.
t) zástupci města Trmice: Mgr. Jana Oubrechtová, Tomáš Kupec
u) zástupci města Chabařovice: Mgr. Josef Kusebauch, Mgr. Jiří Hladík
v) zástupci obce Řehlovice: Josef Macháček, Alfréd Dytrt
w) Karel Karika, místostarosta MO Ústí nad Labem – město
48. Svěření automobilu do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí hospodářské správy
Ing. Janík – úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - svěření na základě žádosti
o výpomoc, technické detaily jsou v důvodové zprávě
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p.Tomková: požádali jsme si o výpůjčku auta, my máme auto v havarijním stavu
Mgr.Daduč: máme ještě nějaká nevyužitá auta?
Ing.Janík: ne, jsou přidělena – jako referentská
Hlasování: 5-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA
omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
nepřítomná
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
nepřítomen
omluven
ano

297/15
Svěření automobilu do správy Městského obvodu Ústí nad Labem
– Neštěmice
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. svěření automobilu Škoda Octavia 1,9 TDI, RZ 4U2 5605 do správy Městského
obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice (dále jen MO Neštěmice), a to za těchto
podmínek:
a) svěřený automobil bude používán pouze pro zajištění činností Úřadu MO
Neštěmice
b) veškeré výdaje na provoz, údržbu a opravy automobilu bude hradit MO
Neštěmice na své náklady
c) pojištění automobilu je zahrnuto v „pojistné smlouvě o pojištění souboru vozidel
Statutárního města Ústí nad Labem“ a pojistné tedy bude hradit Magistrát města
Ústí nad Labem
d) MO Neštěmice je povinen vést řádné záznamy o provozu, údržbě a opravách
automobilu a tyto záznamy předat po ukončení užívání spolu s automobilem
Statutárnímu městu Ústí nad Labem
e) MO Neštěmice je povinen bezodkladně hlásit veškeré škodní události vzniklé
v souvislosti s provozem svěřeného automobilu
f) automobil se svěřuje do správy MO Neštěmice na dobu určitou do 31.12.2018
g) o předání automobilu bude sepsán samostatný předávací protokol

49. Rozpočtová opatření kanceláře tajemníka
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse k materiálu: není
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Hlasování: 5-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA
omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
nepřítomna
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
nepřítomen
omluven
ano

298/15
Rozpočtová opatření kanceláře tajemníka
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 800,00 tis. Kč
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
4 800,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
4 800,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky
2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 634,00 tis. Kč
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1 634,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
1 634,00 tis. Kč v položce povinné pojistné
3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 814,00 tis. Kč
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
814,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
814,00 tis. Kč v položce Městský informační systém
4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 923,10 tis. Kč
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2014 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
923,10 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
923,10 tis. Kč v položce provozní výdaje

50. Noviny města Ústí nad Labem v roce 2015
Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města
Dr.Stuchlíková: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – podepsání smlouvy
s vítězi z VŘ – noviny budou vycházet vždy každého 10. dne měsíce – je to 10 čísel, tj.
do ledna příštího roku, poté se musí udělat VŘ velkého rozsahu na další 3 roky až do
voleb v r. 2018
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- musíme přistoupit neprodleně k výrobě prvního čísla novin
- informace o složení redakční rady – zaměří se na statut a na obsah 1. čísla
- vše plně respektuje novelu tiskového zákona
- složení redakční rady: zástupce koalice i opozice (uvedení 6 jmen)
- jako budoucí předseda RR – navržen Mgr. Daduč
Bc.Bohuňková: není tam nikdo za neziskovky
Dr.Stuchlíková: není problém příp. RR rozšířit, ale potřebujeme se již sejít příští týden a
začít pracovat
Hlasování o doplněném návrhu: 6-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
nepřítomen
omluven
ano

299/15
Noviny města Ústí nad Labem v roce 2015
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Výroba a distribuce Novin města Ústí nad Labem v roce 2015“
B) s c h v a l u j e
1. Redakční radu ve složení:
a) Mgr. David Daduč, reprezentant koalice
b) Ing. Josef Zikmund, reprezentant koalice
c) Mgr. Marie Čápová, reprezentant opozice
d) Miroslava Lazarová, reprezentant opozice
e) Mgr. Jana Šiková, reprezentant veřejnosti
f) PhDr. Jitka Hadašová, reprezentant veřejnosti
51. Poskytnutí dotací
Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města
Bc.Dvořáčková: v kolovadle přesně uvedeno, na co budou prostředky ve výši 48,5 tis Kč
použity
Hlasování: 6-0-1
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta
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ano
zdržel
omluven
ano

9. RM – zápis z jednání

300/15
Poskytnutí dotací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací
a) ve výši 6 tis. Kč spolku Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, se sídlem
Křižíkova 20/12, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 49279319, DIČ: CZ49279319, zast.
panem Jaroslavem Javůrkem, předsedou KR a ÚzO v Ústí nad Labem, na
částečnou úhradu nákladů spojených s činností klubu
b) ve výši 48,5 tis. Kč dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, se sídlem Velká
Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 75072483, na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí Víkend na Miladě 2015
52. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města
Ing.Zikmund: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu
Bc.Dvořáčková: žádost byla podána na vyšší částku, zvážili jsme a navrhujeme v uvedené
výši
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

301/15
Poskytnutí peněžitého daru
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně,
IČO: 45333378, DIČ: CZ45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň,
jako podporu pro rozvoj dárcovství a transplantací kostní dřeně
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53. Poskytnutí peněžitého daru – II.
Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města
Bc.Dvořáčková: jedná se o peněžitý dar p.o. – byli jsme požádáni organizátory plesu – peníze
dáme přímo dětskému domovu, pro který je akce pořádána
Hlasování: 7-0-0
Zikmund Josef, Ing.
Hausenblas Martin, MBA omluven
Mata Martin, Bc., MBA
ano
Bohuňková Jana, Bc.
ano
Daduč David, Mgr.
ano

ano
Haidler Jaroslav
Krejčí Milan
Štěpař Pavel
Tomková Yveta

ano
ano
omluven
ano

302/15
Poskytnutí peněžitého daru – II.
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého
kraje Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, p.o., IČO: 44555245, se
sídlem Špálova 2712/2, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupeném paní ředitelkou
Mgr. Bc. Alenou Novotnou, na volnočasové aktivity dětí

54. Odměny členům představenstva společnosti Metropolnet a.s.
Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora
Ing.Zikmund: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - vše popsáno vč. toho,
jak to vypadalo v minulosti - vč. návrhu měsíčních odměn
p.Vendlová: informace o vypsání VŘ na obsazení ředitele Metropolnetu
p.Tomková: připomínka k výši odměn, po 3 měsících téměř dvojnásobné navýšení, materiál
nepodpořím
Mgr.Daduč: umíme porovnat s jinými představenstvy?
Ing. Zikmund: stahuji materiál, bude doplněn s lepším zdůvodněním (např. porovnání s DP)
55. Staženo
57. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – ustanovení politika
Předkládá: Mgr. David Daduč, radní města
Mgr.Daduč: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu – město je členem sítě
Zdravých měst
- schůzka ohledně tohoto projektu bude v nejbližší době
- naším zájmem – spojit se Strategií města
- projednávat záměry města s občany
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tento materiál řeší náležitosti – nutné jmenovat politika, který bude zodpovědný za
účast města: na poradě vedení byla navržena Bc.Bohuňková
- nejedná se o funkci výkonnou, agendu administruje ing. Slawischová (OŠKaSS)
Mgr.Javorčák: vypustit osobní údaje z návrhu na usnesení
-

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 6-0-1
Zikmund Josef, Ing.
ano
Hausenblas Martin, MBA omluven Haidler Jaroslav
Mata Martin, Bc., MBA
Krejčí Milan
ano
Bohuňková Jana, Bc.
zdržela Štěpař Pavel
Daduč David, Mgr.
Tomková Yveta
ano

ano
ano
omluven
ano

303/15
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem –
ustanovení politika
Rada města po projednání
A) u s t a n o v u j e
1. Bc. Janu Bohuňkovou, náměstkyni primátora města
a) politikem Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Různé:
Ing. Zikmund: informace o převzetí záštity na 2 akce: sportovní festival Ústí n.L. - Let 2015
(pořádá freeriderová organizace)
- druhá akce: 46. Mezinárodní taneční festival
Bc.Mata: dostávají se ke mně žádosti z MO o finační prostředky - RO – jak postupovat?
Mgr.Javorčák: v minulosti byly tyto žádosti směřovány na primátora – projednali se ve
vedení města za účasti starosty příslušného MO, pokud se rozhodlo vyhovět – ing.
Jakubec dostal za úkol připravit materiál do RM
p.Krejčí: kde získat informace a dokumenty z minulosti DP?
Mgr.Javorčák: je potřeba vycházet ze stanov společnosti, obrátit se na ing. Dařílka nebo
příslušného vedoucího odboru
J.Haidler: Činoherní studio - insolvence – částka 1,9 mil Kč
- „vydokladovala“ se čerpaná dotace, více se nehledalo, nedořešeno – dalo se do
insolvenčního řízení
- zpochybnění výše částky
Mgr.Javorčák: v materiálu je chronologicky zdokumentováno, jaké věci se tam konaly,
nemohu zpochybňovat protokol ze závěru kontroly
53

9. RM – zápis z jednání

zde 1,9 mil Kč označili jako částku k vrácení, tento „rozpor“ město přihlásilo jako
pohledávku do insolvenčního řízení
- je to v souhrnné zprávě: kontrola byla nařízena v dubnu, ukončena 20.5. 2014, tato
částka byla přihlašována až v listopadu
Ing. Zikmund: prověřit interním auditorem – zadám mu to jako prvotní úkol
-

Mgr.Daduč: zapojení města do kampaně – „Do práce na kole“, Ústí n.L. se jí účastní již
potřetí, letos poprvé s oficiální účastí města, peníze na kampaň uvolnil ODM (5/2015)
- Mediálním partnerem je ČT
- Informace o projektu SPICES, evropský dotační program - v dubnu bude představen
celý materiál, záměrem je vybrat Předlice jako brownfield
Ing. Zikmund: tisková konference v pátek ve 12 h
- zveřejňování faktur a smluv na webu – dám za úkol p. tajemníkovi z porady vedení
- - návrh na změnu směrnice k veřejným zakázkám – otázka počtu subjektů
Mgr.Javorčák: prezentace Mgr. Habrové, snažíme se vyřešit jiným způsobem - projednám
s Mgr. Studenovským, snaha nastavit jednotný systém (řešíme technicky)
- informace z praxe (profil zadavatele)
- hledat vhodná řešení (zveřejňování věcí) i kapacitně – informace z porady ředitele KÚ
(novela zákona – zveřejňování veřejno-právních smluv po 1.7. 2015 – 2x – 1x na
webu a 1x na ÚD)
- KÚ slíbil vstoupit do intenzivních jednání s MV ČR – dořešit (var. ÚD) – příp. bude
potřeba nakoupit kiosek – cena záleží na výběru
- veřejno-právní smlouva s krajem o informačním portálu – spolupracujeme intenzivně
- elektronizace dat – kraj včera nabídl 3 typy úložišť – projednám s odpovědnými lidmi
na MmÚ – budeme moci ukládat k nim, tím si uvolníme naší kapacitu
J.Haidler: směrnice města o vyúčtování dotací – několik let se prý porušuje (na OŠKaSS)
Mgr.Javorčák: řešili jsme s JUDr. Sokolovou, ta vyhodnotí postupy
- směrnice: konečné znění schvaluje RM, nedostat se do rozporů se směrnicí – změna
např. podmínek

RM byla ukončena v 16 h.
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Ověřovatelé zápisu:
Yveta Tomková………………………………………………….
Jaroslav Haidler………………………………………………….

Ing. Josef Zikmund
Primátor města

Seznam použitých zkratek:
RM- rada města
ZM – zastupitelstvo města
MO – městský obvod/y
KÚ – krajský úřad
VS – výměníková stanice
VB – věcné břemeno
SÚ – stavební úřad, SO – stavební odbor
PD – projektová dokumentace
RR – redakční rada

OŠKSS - odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
ZP - znalecký posudek
ZO ČZS - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
CB - Collegium Bohemicum
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
SoD - smlouva o dílo
PKÚ - Palivový kombinát Ústí, s.p.
DPmÚL, DP - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
ČT - Česká televize
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