Zápis z 9. RM

Zápis
9. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 12. 12. 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni: tajemník:
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný
Pavel Dufek
Kateřina Bartáková, KT

Zapisovatelka:
Doplnění programu:

Program byl schválen 5,0,0
Dále na stole:
-

nová příloha č. 2 k materiálu č. 41

V kolovadle:
Materiály k bodům č. 26, 27, 33, 41 a 44 (číslování dle materiálů ze ZM)
--------------------------------------------------------------------

1. Plnění Rozpočtové opatření ODM – majetek
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing. Nechybová: Všichni RM jsou seznámeni s materiálem
- na základě usnesení ZM byla mezi statutárním městem a Základní organizací
odborového svazu ECHO při spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. uzavřená
dohoda a narovnání
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení:5,0,0
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407/16
Rozpočtové opatření ODM – majetek
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku ve výši 2 820,03 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku části rozpočtu ve výši 2 820,03 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,
sk.č. 02, o částku 1 000,00 tis. Kč, u akce Kulturní dům (splátka kupní ceny)
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,
sk.č. 03, o částku 1 614,53 tis. Kč na akci Nákup pozemků
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,
sk.č. 03, o částku 205,50 tis. Kč na akci Věcná břemena vzniklá po zařazení do
majetku
2.

Rozpočtové opatření ODM – ul. Tovární
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Ing. Nechybová: kdy by mohl být spuštěn?
Ing. Dařílek: stavební povolení vydaný – chybí územní souhlas - nemáme stanovisko od
českých drah
- PO má výběrové řízení – bude se soutěžit
- doufejme, že nikdo z účastníků nezablokuje územní rozhodnutí
MUDr. Madar: kolik peněz jde na kterou akci?
Ing. Dařílek: to jde na celou ul. Tovární
MUDr. Madar: z čeho bude financováno?
Ing. Dařílek: peníze převádíme z kapitoly rekonstrukce pojezdového chodníku na cyklostezku
za zimním stadionem
- na tuto akci budeme znovu žádat z některého dotačního titulu
MUDr. Madar: kolik z toho jde na přechody?
Ing. Dařílek: neumím říct, je to jako jeden projekt – podle položek se to dá dohledat
- souhlas z chemičky máme
Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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408/16
Rozpočtové opatření ODM – ul. Tovární
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o celkovou částku 2 780 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o celkovou částku 2 780 tis. Kč na akci Tovární ulice – začlenění cyklistické
dopravy, sk. 03
Ing. Nechybová: probrat přednostně body od 29 do 37
Hlasování o návrhu: 5,0,0
8. Pronájem částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: pozemek, který převedli na město – žádost o pronájem
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

409/16
Pronájem částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pronájem částí pozemků p. č. 4340/5 o výměře cca 34 m2 z celkové výměry 466 m2,
p. č. 4340/1 o výměře cca 4 m2 z celkové výměry 12519 m2 a p. č. 4340/2 o výměře
cca 10 m2 z celkové výměry 14833 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem paní Dagmar
Slavíkové, xx xxxxxx xxxx\xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
b) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
c) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
9.

Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky

Ing. Nechybová: konzultováno s PO
- jedná se o zakázku v režimu koncesního zákona - jsou zde zákonné lhůty
- PO důkladným vyhodnocením situace doporučil prodloužit stávající nájemní smlouvu
o jeden rok tj. do roku 2017
p. Dufek: nájemné se nesnižuje, zůstává v původní výši
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-

oprava pece proběhne v průběhu příštího roku 2017
odborníkem, aby částka odpovídala

- možnost zkontrolovat s

MUDr. Madar: uvést do usnesení
MUDr. Madar: co když stávající nájemce odmítne prodloužení smlouvy?
Ing. Dařílek: pokud to odmítne, tak nemáme v provozu krematorium
Ing. Nechybová: nedá se nic jiného udělat – jediná možnost je prodloužit nájemní vztah
p. Dufek: shodli jsme se na roce s PO i majetkovou komisí – je to koncesní řízení – musí ho
ještě posuzovat ministerstvo financí - 60 dní
- měsíc, dva na předání – musíme předat novému koncesnímu nájemci
- smlouva se mění pouze v době ukončení smlouvy
Ing. Nechybová: firma, která se účastní výběrového řízení, poslala ZM dopis a žádá o
prodloužení smlouvy pouze o půl roku
p. Dařílek: nikdo nevyhrál, zatím jenom odevzdali obálky – komise ještě neposuzovala a
nehodnotila
- není možné říct, kdo vyhrál – RM ještě nerozhodla
- dodatek musím uzavřít co nejdříve do konce roku
- pokud se to dnes odsouhlasí, tak dodatek je nachystán – udělá se výpis z usnesení a
předloží p. primátorce
p. Dufek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

410/16
Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 7. 1997
ve znění pozdějších dodatků na pronájem areálu krematoria U Krematoria 1571/5
v k. ú. Střekov uzavřené se společností Memory in Memory, IČ 250 24 973, formou
dodatku, a to o 1 rok za stávajících podmínek s refundací doložených nezbytně
nutných skutečných nákladů na provedení střední opravy vyzdívky kremační pece
10. Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
Ing. Nechybová: komise nedoporučuje - návrh na usnesení neschvaluje
p. Dufek: p. Lácha si vysoutěžil nájem – nabídl částku sám
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- nabídl 21 tis. Kč/měsíc – žádá o snížení na 9,5 tis. Kč/měsíc – komise nedoporučila
- 16 tis. Kč/měsíc minimálně v původním záměru pronájmu - špatně, kdybychom mu to
snižovali na 15 tis. Kč/měsíc, další v pořadí nabízel 18 tis. Kč/měsíc
- pokud dá výpověď, tak bude vyhlášeno nové VŘ a přihlásí se další zájemci a může i p.
Lácha nebo nechat smlouvu doběhnout a poté stánek z Mírového náměstí odstranit
Ing. Nechybová: naproti je kamenná prodejna
MUDr. Madar: vypovědět a zahájit VŘ
Ing. Dařílek: podal žádost o snížení - pokud řekneme, že ne, tak budeme dál pronajímat za
stejnou cenu
p. Dufek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

411/16
Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1 . uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu novinového stánku ze dne 6. 6. 2011
umístěného na části pozemku p. č. 4257 v k. ú. Ústí nad Labem s Romanem
Láchou, IČ 499 21 967, kterým se výše nájemného snižuje na částku ve výši
9.500,-Kč/měsíc včetně DPH
11. Ukončení nájemní smlouvy – ZO ČZS U Habrovického rybníka
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: jdeme cestou, kde kontrolní výbor nám vytýkal nájemní smlouvu
- srovnání nájmů, aby všichni platili stejně a nebyl nikdo zvýhodněn
- z členské schůze vyšel výstup, že nesouhlasí se zvýšením a chtějí doložit všechny
dokumenty, že jsme vlastníci – to dostali
- smlouvy můžeme vypovědět v říjnu 2017 s měsíčním předstihem – máme rok na to
celou situaci vyřešit
- možnost, že se spojí dohromady i Ti kteří nemají odkoupené pozemky
Ing. Dařílek: na podání žaloby – město nevydávalo majetek
- pokud budou chtít zneplatnit rozhodnutí, tak mohou – je to vůči státu
- možnost vyhrát u soudu je malá – neuplatnili 10ti letou lhůtu
- mluví se o úpravě nájemného – nic jiného
- když smlouvu vypovíme, tak je pořád možnost jí vzít zpět s cenou, která se jim
navrhovala
MUDr. Madar: proč dáváme teď výpověď a ne 30. 9. 2017?
- k čemu nám to pomůže?
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p. Dufek: projednávali to na své schůzi a rozhodli, že s tím nesouhlasí
- když to uděláme teď, tak máme rok na to s nimi jednat (zahrádkáři, vlastníci)
- nikdo nechce zahrádky zlikvidovat – chceme je zachovat
- můžeme uzavřít nájemní smlouvu s každým jednotlivcem
Ing. Dařílek: musíme jednat s péčí řádného hospodáře
- poslední možnost se dohodnout s předsedou
Ing. Nechybová: prosba o stažení tohoto materiálu, abychom mohli ještě jednat
Ing. Dařílek: stávající smlouva lze vypovědět každý rok k říjnu
- deset let záruka, že je město nevypoví – to je v návrhu nové nájemní smlouvy
- možnost pozvat p. Lesáka a vše s ním projednat
- projednáme na příští RM
p. Dufek: Ing. Dařílek zahájí ještě jedno jednání s p. Lesákem
- doporučuji materiál stáhnout
Ing. Dařílek: materiál stahuji
12. Rekultivace dolu 5. květen, k. ú. Předlice – terénní úpravy
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek 5. 5. 2017 budou probíhat terénní úpravy - částečně se to týká našich pozemků
- budou umisťovat sondy kvůli hlídání – pokud budou na našem pozemku, uplatníme
VB
- o vše se bude starat ČEZ
Ing. Nechybová: součástí – návrh smlouvy – co pro nás z toho plyne?
Ing. Dařílek: neplyne pro nás z toho nic
- dáme povolení k terénním úpravám
- bude se o náš majetek starat, jako kdokoliv jiný
Ing. Nechybová: vyjádření PO – nikde nevidím
Ing. Dařílek: PO dá vyjádření až ke smlouvě
Ing. Nechybová: ráda bych jí viděla dopředu
p. Dufek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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412/16
Rekultivace dolu 5. květen, k. ú. Předlice – terénní úpravy
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. provedení terénních úprav na pozemcích p. č. 1014/21, 1014/22, 1014/23,
1014/168, 1014/170, 1014/173, vše v k. ú. Předlice, společností ČEZ, a. s.
2. uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ, a. s., IČ 45274649,
dle bodu A) 1.
13. Revokace usnesení RM č. 71/16 ze dne 10. 2. 2016
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
Ing. Dařílek: Okružní křižovatka – v RM jsme odmítli VB za znalecký posudek, který
předložil SČVaK
- uzavírat smlouvy podle ceníku – jedná se o VB, které je naším požadavkem
- nebudou posuzovat ani znalecký posudek – revokuje se usnesení
- navrhuje se nové usnesení – bezúplatně – za minimální hodnotu 1 tis. Kč
p. Dufek: když to bude bez VB - opraví i všechny přípojky
- přípojky opraví SČVaK
MUDr. Madar: pokud budeme vyžadovat VB – opraví ve stávající kase?
Ing. Dařílek: ano
- souvisí to se stavbou, když dojde k nějaké havárce, tak aby nám neuzavřeli dopravu
- chceme, aby to přeložili – řekli jsme, aby to udělali s tím, že budou mít VB
- opravy s přípojkami do baráku
ing. Dařílek: přípojky by si jinak dělali sami majitelé nemovitosti
Ing. Nechybová: bez vzájemné dohody by se stavba nerealizovala – je potřeba křižovatku
udělat
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

413/16
Revokace usnesení RM č. 71/16 ze dne 10. 2. 2016
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení RM č. 71/16 ze dne 10. 2. 2016 v úplném znění
B) schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 318, k. ú. Předlice
7
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a k pozemku p. č. 4184, k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení,
provozování, údržby a oprav kanalizace a vodovodu na dobu neurčitou ve prospěch
Severočeské vodárenské společnosti, a.s., IČ 49099469, za jednorázovou úhradu ve
výši 1.000,- Kč bez DPH s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného
břemene
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., dle podmínek uvedených
v bodě B) 1.
3. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 4192, k. ú. Ústí
nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizace
a vodovodu na dobu neurčitou ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti,
a.s., IČ 49099469, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč
bez DPH s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., dle podmínek uvedených
v bodě B) 3.
14. Souhlas se stavbou na p. p. č. 1449/1 v k. ú. Trmice
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: veden soudní spor o majetek
- soudní spor není rozhodnut
- na tomto pozemku chtějí Trmice budovat kanalizaci a potřebují i náš souhlas
- VB buď připadne státu nebo městu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

414/16
Souhlas se stavbou na p. p. č. 1449/1 v k. ú. Trmice
Rada města po projednání
A) konstatuje, že
1 . Statutární město Ústí nad Labem podalo žalobu na určení vlastnictví k pozemku
p. č. 1449/1, v k. ú. Trmice
B) schvaluje
1. vydání souhlasu ke stavbě a zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku
p. č. 1449/1, v k. ú. Trmice, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby
a oprav kanalizace a vodovodu na dobu neurčitou ve prospěch budoucího
provozovatele. V případě, že příslušný soud rozhodne o určení vlastnictví pozemku
ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem, bude jemu také náhrada za zřízení
věcného břemene uhrazena, a to dle Sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene
Statutárního města Ústí nad Labem
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15. Ukončení smluvního vztahu
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: postavili RWE v jiné trase
- smluvní vztah je potřeba ukončit – VB se uzavírat nebude
- stavba nebyla realizována
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

415/16
Ukončení smluvního vztahu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 45045/10 ze dne 30. 12. 2013 se společností RWE
GasNet, s.r.o., z důvodu umístění stavby „VTL plynovodu Úžín – Stebno v lokalitě
Trmice a Hostovice“
16. Zřízení věcného břemene – právo vjezdu a vstupu v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
Ing. Dařílek: na Doběticích společnost JENYS – žádost o zřízení VB služebnosti
- veřejná komunikace – není důvod nevyhovět
- zajištění přístupu k nemovitosti
Hlasování o usnesení 5,0,0

416/16
Zřízení věcného břemene – právo vjezdu a vstupu v k. ú. Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívajícího v právu vjezdu a vstupu
k pozemku p. č. 5033, v k. ú. Ústí nad Labem, ve prospěch společnosti JENYS
company s.r.o., IČ 01674731, za jednorázovou úhradu stanovenou na základě
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, dle § 16b odst. 5, v jednotné výši
10.000,- Kč včetně DPH dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem
s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene
2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky se společností JENYS
company s.r.o., dle podmínek uvedených v bodě A) 1.
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3.

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - podání
žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Ing. Nechybová: dáváme žádost do operačního programu
Hlasování o usnesení: 4,0,0

417/16
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace“ - podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Technická pomoc
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústeckochomutovské aglomerace“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení,
s odhadovanými celkovými náklady v maximální výši 3 756 690 Kč vč. DPH
a předpokládaným spolufinancováním ve výši 0 Kč vč. DPH
C) ukládá
1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí odd. ZS ITI, MmÚ
a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení
T: 31. 12. 2016
2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) elektronicky podepsat žádost o podporu projektu „Zprostředkující subjekt ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace“
T: 31. 12. 2016
4. Nákup elektromobilu - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 13 SFŽP
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing. Nechybová: OŽP – ze státního fondu ŽP – předpokládané náklady 800 tis. Kč – je to
ekologické
- odbor by měl jít příkladem
- jsme zapojeni v platformě SMO – lepší města
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení:4,0,
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418/16
Nákup elektromobilu - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 13
SFŽP
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o:
a) vyhlášení výzvy č. 13 Státního fondu životního prostředí ČR podle podmínek
Národního programu Životní prostředí
b) podmínkách výzvy č. 13 Státního fondu životního prostředí ČR podle podmínek
Národního programu Životní prostředí
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora alternativních způsobů dopravy –
nákup elektromobilu“ dle bodu A) tohoto usnesení
2. spolufinancování projektu „Podpora alternativních způsobů dopravy – nákup
elektromobilu“ předpokládané celkové náklady projektu činí 800 000 Kč vč. DPH
3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši
(tj. 100 % z celkových nákladů projektu)
C) ukládá
1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje
a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu
A) tohoto usnesení
b) zahrnout předfinancování tohoto projektu dle bodu B) tohoto usnesení do
rozpočtu města na rok 2017
T: 31. 3. 2017
5.

Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Ing. Nechybová: vše je schváleno v řídícím výboru – ministerstvem pro místní rozvoj –
vycházíme z metodického pokynu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení:4,0,0

419/16
Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. způsob zpracování, obsah a význam Operačního manuálu nositele ITI Ústeckochomutovské aglomerace pro řízení nástroje ITI
B) schvaluje
1. Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 2.2, který je
11
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přílohou č. 1 tohoto materiálu
C) pověřuje
1. Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
a) k aktualizaci Operačního manuálu nositele ITI Ústecko - chomutovské
aglomerace na základě změn v Metodickém pokynu pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014 - 2020 či na základě požadavků řídicích
orgánů operačních programů EU
6.

Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem - podání žádosti o dotaci v rámci
výzvy č. 9 IROP
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Ing. Nechybová: měli bychom souhlasit s žádostí o dotaci do IROPu – spolufinancování je
10 %
- není to jen ve vazbě na ÚP
p. Dufek: bude to řešit krajinu v rámci města a v rámci celého ORP - bude to podklad i pro
okolní obce
- dokument je potřebný i pro nás kvůli ÚP
- nastavené věci – jak se má krajina v nezastavěném území řešit
- součástí jsou i protipovodňové opatření a opatření na retenci vody v krajině
MUDr. Madar: teď to děláme pro okolní obce 10% – zaplatí nám to?
p. Dufek: bude se to dělat na celou ORP
- budeme mít vliv na ÚP okolních obcí
Ing. Nechybová: je to v souladu se stavebním zákonem
- je to jeden z důležitých dokumentů bez ohledu zda by o to stáli nebo nestáli
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

420/16
Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem - podání žádosti
o dotaci v rámci výzvy č. 9 IROP
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o:
a) vyhlášení 9. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
b) podmínkách 9. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad
Labem“ dle bodu A) tohoto usnesení
12
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2. spolufinancování projektu „Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem“
ve výši 10 % uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů projektu,
přičemž předpokládané celkové náklady projektu činí 2 000 000 Kč vč. DPH
3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši
(tj. 100 % z celkových nákladů projektu)
C) ukládá
1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu Odboru strategického rozvoje
a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu
A) tohoto usnesení
T: 31. 3. 2017
7.

Územní plán Ústí nad Labem – expertní skupina a rozpočtové opatření OIÚP
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky

p. Dufek: návrh na upravené usnesení – někteří původně navržení nám účast odmítli nahradili jsme je novými členy
- nově jmenovaný, je Ing. arch. Janďourek – velké zkušenosti z ÚP
- místo p. Špilara – Ing. Wichsová, Ph.D. – vynikající dopravní inženýrka
- máme připravené další odborníky, se kterými jednáme
- hledáme další odborníky – nebráníme se platformě ústeckých architektů – nebráníme
se je pozvat na ÚP, aby předkládali své návrhy
- skupina je otevřená – může se přihlásit kdokoliv, kdo bude chtít pomáhat
- statut skupiny bude schválen na prvním zasedání pracovní skupiny 16. 1. 2017
Ing. Nechybová: předložit návrh statutu
- my o tom rozhodujeme, mělo by to jít nejdříve nám - RM
- předložit ještě do RM
MUDr. Madar: jsou odborníci na ÚP – zkušenosti mají
MUDr. Madar: chybí harmonogram přípravy ÚP + statut pracovní skupiny
- předložit jestli jdeme směrem architektonické soutěže
- externí skupina spadá pod Ing. arch. Charváta
Ing. Nechybová: ukládám p. Dufkovi zpracovat status pracovní skupiny včetně kompetencí a
odpovědnosti termín leden 2017 – předložit harmonogram ÚP
Mgr. Habrová: 1300 Kč/hod – v závorce 1026 Kč/hod a výše – co to je?
p. Dufek: plus náklady cestovné – vychází to z ceníku komory architektů
p. Šatnerová: cena vzešla z ceníku, který má komoda architektů – mají ceny, které drží
Ing. Nechybová: cesta je zákonem daná – co bude fixní je 1026 Kč/hod + cestovní náklady –
1300 Kč/hod neuvádět
MUDr. Madar: 1 tis. Kč na jeden den
p. Dufek: byli s tím seznámeni – každý si nárokuje jinou hodinovou částku
13
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Ing. Nechybová: maximální částka 1300 Kč/hod
Mgr. Habrová: nebudou to dohody o provedení práce – OIÚP – dohoda o odborné konzultaci
- nebude to do pracovně právních vztahů
Ing. Nechybová: v DZ – náhrady vyškrtnout – maximálně 1300 Kč/hod
p. Dufek: jednotná cena všem, podle ceníků architektů – nikdo nebude podfinancován
Ing. Nechybová: dokud nebude zpracován statut, tak nebudou uzavřeny dohody
- návrh na usnesení je upraven - rozšiřuje se o bod c)
Hlasování o usnesení: 5,0,0

421/16
Územní plán Ústí nad Labem – expertní skupina a rozpočtové
opatření OIÚP
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 800,00 tis. Kč
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 800,00 tis. Kč
v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování, oddělení územního plánování o částku 800,00 tis. Kč (zajištění
činnosti expertní skupiny)
2. finanční ohodnocení člena expertní skupiny a přizvaného odborného hosta
v maximální výši 1 300,00 Kč/hod. za každou jednotlivou účast na jednání
B) jmenuje
1 . expertní skupinu ve složení:
a) Ing. arch. Vladimír Charvát (městský architekt, vedení skupiny)
b) Mgr. David Daduč (určený zastupitel ÚP)
c) Ing. arch. Jiří Janďourek (Fakulta umění a architektury TUL)
d) Ing. Marie Wichsová, Ph.D. (dopravní inženýr)
e) Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. (rektor UJEP)
f) RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (děkan FSE UJEP)
g) Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (ved. katedry geografie UJEP, FSE)
h) Ing. Dalibor Dařílek (ved. odboru dopravy a majetku MmÚ)
i) Ing. arch. Jaromír Veselý (architekt, cyklokoordinátor MmÚ)
j) Ing. Eva Šartnerová (ved. odboru investic a územního plánování MmÚ)
k) Mgr. Pavel Nepivoda (ved. oddělení územního plánování OIÚP MmÚ)
l) Mgr. Markéta Peřinová (ved. odd.ochrany a přírody odboru ŽP MmÚ)
m) Ing. arch. Jitka Fikarová (architekt)
n) Ing. arch. Luboš Kotiš (architekt)
o) Ing. arch. Dušan Oslej (architekt)
14
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C) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a ) zpracovat Statut pracovní skupiny vč. kompetencí a odpovědnosti
b ) předložit HMT tvorby územního plánu
T: leden 2017
17. Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: chceme přistoupit k platformě „voda“ při HSRÚK retence vody v krajině – nejen
protipovodňové věci
- Kraj udělal skupinu, která by měla tyto věci řešit
Ing. Nechybová: v čem bude partnerství spočívat?
p. Dufek: chtějí tam mít odpovědného politika za město
- vzniknout tam pracovní skupiny – žádná finanční zátěž
Ing. Nechybová: RM schvaluje memorandum o partnerství v ÚL a pověřuje za B) náměstka
primátorky Pavla Dufka účasti ve skupině na zasedání k zastupování města v platformě
p. Dufek: upravený návrh na usnesení
Hlasování o usnesení 5,0,0

422/16
Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda
v Ústeckém kraji
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. Memorandum o partnerství a spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji
B) pověřuje
1. Pavla Dufka, náměstka primátorky
a) k zastupování města na jednání Platformy Voda
18. Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu černé zvěře na
nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad Labem – r. 2016, 2017
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: stejné jako v r. 2016 – 300Kč/ks odlovení černé zvěře na nehonební pozemcích
MUDr. Madar: objektivně písemně napsáno, že nemůže vyžadovat pojistku, že nám to tady
zvěř ničí
- les je soukromí, zvíře je státní – stát by měl být pojištěný
- jsme pojištěný proti ničení majetku?
15
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Ing. Nechybová: škody způsobené černou zvěří
- pověřím p. Dufek, o rozšíření pojištění na škody způsobené divokou zvěří
- vše dodáno písemně
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

423/16
Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu
černé zvěře na nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad
Labem – r. 2016, 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku k podpoře snížení stavů černé zvěře na
nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem pro období prosinec 2016 až listopad
2017 včetně ve výši 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé zvěře při společném lovu a při
individuálním lovu, v maximální výši 20 tis. Kč na jeden myslivecký spolek, a to
těmto mysliveckým spolkům:
- Myslivecký spolek Labské stráně Malečov, IČ 44553544
- Myslivecký spolek „Nový Dvůr“, z. s., IČ 75090627
- Myslivecká společnost Němčí – Malečov, z. s., 70922993
- Myslivecký spolek Chvalov – Přemyslovka , IČ 44552050
- Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem, IČ 44554290
- Myslivecký spolek Jedlová hora, IČ 44554249
19. Předkládání zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti Dopravní
podnik města Ústí nad Labem a. s. a Metropolnet, a. s.
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: požadavek ZM v kompetenci RM
- posílat zápisy z představenstva do RM – všem
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

424/16
Předkládání zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
a Metropolnet, a. s.
Rada města po projednání
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.,
a v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s.
A) ukládá
1. obchodní společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
a) pravidelně předkládat Radě města Ústí nad Labem v postavení valné hromady
této společnosti zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti
2. obchodní společnosti Metropolnet, a. s.
a) pravidelně předkládat Radě města Ústí nad Labem v postavení valné hromady
této společnosti zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti
20. Podpora inkluze v ÚL – Smlouva podle §14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: upravená smlouva
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

425/16
Podpora inkluze v ÚL – Smlouva podle § 14 zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. upravené znění Smlouvy podle § 14 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů
B) z m o c ň u j e
1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města
a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení
21. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: dotaci z rozpočtu letošního roku – tři žádosti
- projednáno v komisích – odsouhlaseno
Ing. Nechybová: u c) – není částka – musí být uvedeno ve výši 6 300 Kč
MUDr. Madar: usnesení v upraveném znění – doplněná částka 6 300 Kč v boce c)
Hlasování o usnesení 5,0,0
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426/16
Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo
Statutárním městem vyhlášené programy a následné uzavření smluv s jednotlivými
subjekty takto:
a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Vánoční turnaj ve stolním tenisu s mezinárodní
účastí“ ve výši 25.000,- Kč, s tím, že poskytnutá dotace nebude použita na
úhradu nákladů spojených s kulturním programem – návštěvou kina
b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dny vědy a umění“ ve výši
30.000,- Kč
c) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, Oblastní odbočka v Ústí nad Labem (IČ 65399447) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Klub moderních mužů a žen“ ve výši 6.300,- Kč
22. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016
„Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí dotace a změna usnesení
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: dotace – projednáno v komisi mládeže
- návrhy jsou v kompetenci RM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Nechybová: odpověď v bodě u Chuderova – proč to dáváme znova
p. Krčilová: v usnesení bylo, že se jim to neschvaluje ve výši 36 tis. Kč – stáhlo se to, že ne
MUDr. Madar: schvalujeme, že jim nedáváme požadavek vy výši 36 tis, Kč
p. Dufek: žádost o 50 tis. – komise řekla, že 36 tis., šlo to do ZM v kompetenci RM –
rozhodlo, že nedáme ani 36 tis. Kč?
p. Krčilová: původní žádost, že nedostanou ani 50 tis. Kč, ale 36 tis. Kč
- mám revokovat usnesení
p. Dufek: revokovat původní usnesení
Mgr. Habrová: není tam číslo usnesení, které měníme
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Ing. Nechybová: vyjádření PO – vyjádření p. Krčilové – pochybnosti o správnosti tohoto bodu
- pokud měníme usnesení, tak revokujeme
- revokujeme 36 tis.
- kdybychom to jenom zrevokovali, tak o žádosti nemáme rozhodnuto – neposkytneme
dotaci
- bod byl přerušen
23. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Ing. Nechybová: není to nový speciální fond – původní fond primátora – změna názvu fondu
RM
- určit rozsah podporovaných věcí, aby sem nedávali žádné žádosti statisícové
- max. do výše 50 tis. Kč v rozhodnutí RM - fond RM
- na kraji to mají jako fond Rady Ústeckého kraje
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

427/16
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad
Labem v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ včetně formulářů, které jsou
přílohou tohoto programu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. znění smlouvy o poskytnutí dotace z „Fondu Rady města Ústí nad Labem“,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
24. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - poskytnutí zálohy na
příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 4,0,0
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428/16
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství poskytnutí zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských
organizací a školství v celkové výši 843,20 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací
a školství - oddělení ekonomicko školské o částku 633,20 tis. Kč v položce
Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ZŠ
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací
a školství – oddělení provozně technické o 210 tis. Kč v položce oprava a údržba
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací
a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí 2. zálohy účelového
neinvestičního příspěvku pro jednotlivé základní školy v Ústí nad Labem,
v celkové výši 843,20 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek
a potřeb pro žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši
63,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace,
ve výši 34,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková
organizace, ve výši 53,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace,
ve výši 30,40 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,
příspěvková organizace, ve výši 52,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace,
ve výši 37,60 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková
organizace, ve výši 67,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace,
ve výši 68,00 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková
organizace, ve výši 42,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace,
ve výši 70,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace,
ve výši 28,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková
organizace, ve výši 26,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace,
ve výši 22,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace,
ve výši 50,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace,
ve výši 34,40 tis. Kč
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- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková
organizace, ve výši 32,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši
67,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace,
ve výši 45,60 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková
organizace, ve výši 16,40 tis. Kč
25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ Hluboká
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 4,0,0

429/16
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ Hluboká
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“
ve výši 15 340 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem,
Hluboká 150, příspěvkové organizace na období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017
B) děkuje
1. dárci za poskytnutí peněžitého daru
26. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 4,0,0

430/16
Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určených peněžitých darů v celkové výši 114 900,00 Kč
na adopci a patronství zvířat od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016 dle přílohy č. 1 usnesení
do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
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B) d ě k u j e
1. dárcům za poskytnuté peněžité dary
27. Souhlas s realizací projektů v OP VVV a uzavření smlouvy o partnerství v ZŠ
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Nechybová: souhlasíme s jejich realizací
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 4,0,0

431/16
Souhlas s realizací projektů v OP VVV a uzavření smlouvy
o partnerství v ZŠ
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I v těchto školách
a) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace,
se sídlem Školní náměstí 100/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44553412
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková
organizace, se sídlem SNP 2304/6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44226233
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
se sídlem Větrná 2799/1, IČ 70225991
2. se zapojením Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové
organizace, se sídlem Stříbrnická 3031/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44553196
v projektu bez finanční spoluúčasti s názvem „Rozvoj kreativity ve výuce
přírodovědných předmětů“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3. s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Institutem pro
regionální spolupráci, o. p. s. se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno,
IČ 26657341 a Základní školou Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkovou
organizací, IČ 44553196, a s ostatními partnery ve znění dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy, za účelem vzájemné spolupráce při realizaci projektu dle bodu A) 2. tohoto
usnesení
28. Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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432/16
Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s umístěním sídla spolku s názvem „Rodiče dětem na ZŠ Anežky České 702/17,
zapsaný spolek“, IČ 44552696 v budově základní školy na adrese Anežky České
702/17, 400 07 Ústí nad Labem, po předložení smlouvy o výpůjčce uzavřené
dle bodu B) odst. 1., písmeno a) tohoto usnesení
2. s umístěním sídla spolku s názvem „Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný
spolek“, IČ 68455437, v budově Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem, po
předložení nájemní smlouvy uzavřené dle bodu B) odst. 2, písmeno a) tohoto
usnesení
B) ukládá
1. ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové
organizace
a) uzavřít smlouvu o výpůjčce se spolkem „Rodiče dětem na ZŠ Anežky České
702/17, zapsaný spolek“, IČ 44552696 na nebytové prostory v budově na adrese
Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem, s ustanovením, že po ukončení
výpůjčky nebude vypůjčitel nadále oprávněn využívat předmětnou nemovitost
jako své sídlo, přičemž bude povinen na příslušném rejstříkovém soudu provést
změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení tohoto smluvního
vztahu. V případě porušení této povinnosti se vypůjčitel musí ve smlouvě
zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý den
prodlení s odstraněním sídla na adrese Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad
Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen
2. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
a) uzavřít nájemní smlouvu se spolkem Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný
spolek, IČ 68455437, na nebytové prostory na adrese Masarykova 232, 400 01
Ústí nad Labem, s ustanovením, že po ukončení nájmu nebude nájemce nadále
oprávněn využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen
na příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti
se nájemce musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 1000 Kč
za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese
Masarykova 232, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím
není dotčen
29. Udělení výjimky z počtu žáků na třídách Mateřské škole Ústí nad Labem, Marxova
219/28, p. o.
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0
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433/16
Udělení výjimky z počtu žáků na třídách Mateřské škole Ústí nad
Labem, Marxova 219/28, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. udělení výjimky z počtu žáků na třídách Mateřské školy dle § 23 odst. 4 školského
zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2017/2018 – snížení počtu
žáků ve třídě
a) Mateřské školy Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o.
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídách pro Mateřskou školu Ústí nad
Labem, Marxova 219/28, p. o.
30. Vyjádření ke zřízení církevní základní školy podle §147 odst. 1 p) zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: Sbor Církve bratrské v ÚL zažádal jako zřizovatel školské právnické osoby
Křesťanská základní škola Karmel o vyjádření stanoviska obce ke zřízení církevní
základní školy
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 4,0,1

434/16
Vyjádření ke zřízení církevní základní školy podle § 147 odst. 1 p)
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. vydání souhlasu se zřízením Křesťanské základní školy Karmel podle §147 odst. 1
p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě žádosti Sboru Církve bratrské v Ústí
nad Labem, V Zahrádkách 33, 400 11 Ústí nad Labem
31. Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro osoby
s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany a dotaci
na rozvoj infrastruktury obce na rok 2017
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: standardní materiál
- návrh na usnesení v novém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0
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435/16
Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho
části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu
nebo doplňkové ochrany a dotaci na rozvoj infrastruktury obce
na rok 2017
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. usnesení vlády ČR č. 954 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro
osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
2. zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly
314 – Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní
ochranou v roce 2016 a v letech následujících
B) schvaluje
1. podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého
nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury
obce na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo
doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty A na rok 2017
v souladu se zásadami uvedenými v bodě A) 2. tohoto usnesení pro následující
oprávněné osoby a jejich rodiny:
a) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (3 osoby)
na období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (6 měsíců) v celkové výši 36.000,- Kč
b) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (5 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (2 měsíce) v celkové výši 14.000,- Kč
c) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (4 osoby)
na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (2 měsíce) v celkové výši 14.000,- Kč
d) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (5 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 (2 měsíce) v celkové výši 14.000,- Kč
e) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx (1 osoba) na období od
1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 (4 měsíce) v celkové výši 24.000,- Kč
f) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (5 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 (3 měsíce) v celkové výši 21.000,- Kč
g) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (5 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 (7 měsíců) v celkové výši 49.000,- Kč
h) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny
(3 osoby) na období do 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (8 měsíců) v celkové výši
45.720,- Kč
i) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (5 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017 (7 měsíců) v celkové výši 49.000,- Kč
j) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (4 osoby)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši 84.000,- Kč
k) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (6 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši 84.000,- Kč
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l) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (5 osob)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši 84.000,- Kč
m) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny (2 osoby)
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši 72.000,- Kč
n) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x.x.xxxx, st. přísl. xxxxxx vč. xxxx rodiny
(4 osoby) na období od 1. 1. 2017 od 31. 12. 2017 (12 měsíců) v celkové výši
84.000,- Kč
2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj
infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi
Statutárním městem Ústí nad Labem, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zastoupenou na základě plné moci paní xxxxxxxx
xxxxxxxxx, který řeší změnu počtu oprávněných osob a změnu výše poskytované
dotace

32. Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: spolupráce s Ústeckám krajem na zajištění LPS prostřednictví dosud
uplatňovaného modelu i roce 2017
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

436/16
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se zachováním spolupráce s Ústeckým krajem při zajištění LPS prostřednictvím
doposud uplatňovaného modelu v roce 2017
B) schvaluje
podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na zabezpečení
lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ve výši 1 732,80 tis. Kč
33. Změna člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a. s.
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: RM po projednání jmenuje Ing. Antonína Drozdu – správce aplikaci ve
společnosti Metropolnet a.s.
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Ing. Nechybová: zástupce jmenovaná společnosti Metropolnet a.s.
MUDr. Madar: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

437/16
Změna člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a. s.
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) bere na vědomí
1. odstoupení Ing. Petra Turka z funkce člena dozorčí rady společnosti Metropolnet,
a. s. ze dne 22. 6. 2016
B) j m e n u j e
1. Ing. Antonína Drozdu, správce aplikací ve společnosti Metropolnet a. s.
a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet, a. s.
C) u k l á d á
1. představenstvu společnosti Metropolnet, a. s.
a) podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku ve smyslu bodu A) a B)
tohoto usnesení
T: 31. 1. 2017
34. Zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní škole a Základní umělecké škole
Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: snížení počtu žáků ve třídě na méně než 17
Hlasování o usnesení: 5,0,0

438/16
Zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní škole a Základní
umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení č. 191/16 ze dne 30. 3. 2016 v bodě A) odst. 1. písmeno a) v celém
rozsahu
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě pro Základní školu a Základní
uměleckou školu Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
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35. Souhlas se zapojením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. do projektu
„Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání,
ochrany přírody a přírodních druhů“
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: až bude úspěch, tak tam budou peníze
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Nechybová: finanční stránka v projektu zůstává
Hlasování o usnesení 5,0,0

439/16
Souhlas se zapojením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
do projektu „Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad
v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních
druhů“
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se zapojením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
do projektu s názvem „Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech
organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“ v rámci „Programu
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020“
36. Metropolnet a. s. – mandát ke kontrole FV ZM
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Ing. Nechybová: výbor – kontrolní orgán ZM
MUDr. Madar: z jejich legislativy by je finanční výbor neměl kontrolovat bez souhlasu
majitele
- RM souhlasí s provedením finanční kontroly
- zkontrolovat pouze účetnictví
Ing. Nechybová: upravení usnesení za A) souhlasí s provedením finanční kontroly společnosti
Metropolnet a.s. finančním výborem ZM
MUDr. Madar: upravený návrh na usnesení
Hlasování o usnesení 5,0,0
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440/16
Metropolnet a. s. – mandát ke kontrole FV ZM
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) souhlasí
1. s provedením finanční kontroly společnosti Metropolnet, a. s. Finančním výborem
Zastupitelstva města
37. Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2016
Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
MUDr. Madar: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení 5,0,0

441/16
Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok
2016
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) schvaluje
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 2016
22. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016
„Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí dotace a změna usnesení
Předkládá: In MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky
Ing. Nechybová: vracíme se k bodu č. 22 a do usnesení v bodě A) 4. doplňujeme číslo
usnesení č. 359/16 ze dne 12. 10. 2016
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

442/16
Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad
Labem v roce 2016 „Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí
dotace a změna usnesení
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
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určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – mimořádné sportovní
výkony na celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými
subjekty takto:
a) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ 229 00 080, na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Sportovní podpora ústeckých UNI boxerů“ ve výši
30.000,- Kč
b) TJ Saně Ústí, z. s., IČ 042 65 688, na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních“ ve výši 18.000,- Kč
c) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ 046 10 881, na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností „Mimořádné sportovní výkony – plavání“ ve výši
30.000,- Kč
d) Radka Bandasová, IČ 402 22 837, na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Mistrovství ČR v cheerleadingu“ ve výši 18.000,- Kč
e) USK PROVOD, z. s., IČ 183 81 375, na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Zlaté medaile na mistrovství ČR v atletice“ ve výši 30.000,- Kč
f) SK NUR, o. s., IČ 014 71 619, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Řeckořímský zápas“ ve výši 30.000,- Kč
2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – mimořádné sportovní
výkony na mezinárodní úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty
takto:
a) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ 229 00 080, na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Sportovní podpora ústeckých talentů – reprezentanti ČR“
ve výši 45.000,- Kč
b) SPORT UNION, o. s., IČ 445 54 044, na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Mezinárodní úspěchy ve sportovním karate v roce 2016, reprezentace
ČR, ÚK, Města Ústí nad Labem“ ve výši 45.000,- Kč
c) TJ Saně Ústí, z. s., IČ 042 65 688, na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na saních“ ve výši 27.000,- Kč
d) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ 005 55 061, na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Mimořádné sportovní výkony na mezinárodní úrovni“
ve výši 33.750,- Kč
3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) BC LakoPlast Trmice spolek, IČ 033 31 881, na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Mistrovství ČR v karambolu na Velkých stolech
5. – 6. 11. 2016“ ve výši 22.000,- Kč
b) ČESKÝ ROZHLAS, IČ 452 45 053, na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Ústí se Severem na bruslích“ ve výši 28.000,- Kč
c) Česká streetballová federace, z. s., IČ 265 18 686, na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „SEVERSKÁ BITVA 2016“ ve výši 20.000,- Kč
4. změnu usnesení č. 359/16 ze dne 12. 10. 2016 neposkytnutí dotace z rozpočtu roku
2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu
„Mimořádné žádosti o dotace“ pro Fotbalový klub Chuderov, o.s., IČ 442 26 381,
na částečnou úhradu nákladů spojených s činností klubu na „Sportovní činnost
starší a mladší přípravky“ ve výši 36.000,- Kč, na neposkytnutí dotace z rozpočtu
roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu
„Mimořádné žádosti o dotace“ pro Fotbalový klub Chuderov, o.s., IČ 442 26 381,
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na částečnou úhradu nákladů spojených s činností klubu na „Sportovní činnost
starší a mladší přípravky“ ve výši 50.000,- Kč

Ověřovatelé zápisu:

P. Lukáš Konečný

………………………………………………

p. Pavel Dufek

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
VŘ – výběrové řízení
FV – finanční výbor
RM – rada města

VB – věcné břemeno
ÚP – územní plán
ZM – zastupitelstvo města
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