
  Zápis z 9. RM 

1 

 

ZÁPIS 

9. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 22. 3. 2017 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

   Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

Doplnění programu: 

 

47. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) – na stůl 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

48. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava" 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

49. Revokace usnesení č. 82/17 - Stanovy společnosti Metropolnet a. s.   

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

 

50. Výpověď dohody o užívání nebytových prostor 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Program v doplněném programu: 5,0,0  

 

Dále na stole: 

- plnění usnesení 

- materiál č. 15, 47, 48, 49 a 50 

- nové znění usnesení k materiálu č. 34 a 35 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 2, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25, 27, 33, 35 a 46 

 

Poznámka: 

k materiálu č. 25 přizván pan Aleš Loziak, ředitel VS Hraničář a pan Richard Loskot, 

předseda správní rady VS Hraničář 

 

1. Plnění usnesení RM  

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

    

Mgr. Javorčák: bez úvodního slova  

- RM bere na vědomí celkové usnesení  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 



  Zápis z 9. RM 

2 

 

176/17 

Plnění usnesení RM  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Veřejná zakázka „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“ - 

výběr zhotovitele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

    

Mgr. Studenovský: vyhodnocení veřejné zakázky „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné 

vrstvy vozovky“  

- v příloze DZ je tabulka s cenami, dostali jsme se na poloviční cenu od společnosti 

STRABAG a.s. 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová 

 

177/17 

Veřejná zakázka „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné 

vrstvy vozovky“ - výběr zhotovitele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Štefánikova – velkoplošná 

obnova obrusné vrstvy vozovky“ takto: 

1. STRABAG a. s., Odštěpný závod České Budějovice 

2. EUROVIA CS, a. s. 

3. SKANSKA a. s. 

4. COLAS CZ, a. s. 

5. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“, 

a to uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti STRABAG 

a. s., Odštěpný závod České Budějovice, se sídlem Vrbenská 31, 370 06 České 

Budějovice, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 1.947.207,- Kč bez DPH 

ročně 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné 

vrstvy vozovky“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, společnosti STRABAG a. s., Odštěpný závod 

České Budějovice, se sídlem Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, 

IČ: 608 38 744, a v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne 

uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost 
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potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě 

třetím místě v pořadí 

 

3. Návrh OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

    

Mgr. Studenovský: jedná se o vyhlášku, která svou strukturou vychází ze současné vyhlášky 

- došlo ke dvěma změnám 

- jednotlivé lokality na všech MO byly rozšířeny 

- výjimky bude povolovat Magistrát města Ústí nad Labem, tzn. RM 

 

Ing. Nechybová: přišel požadavek na rozšíření o park T. G. M. na Střekově  

 

Mgr. Studenovský: přišlo vyjádření z obvodu město, že nemají žádné námitky 

- vyhláška bude na webových stránkách a na ÚD  

- pokud bude pořadatel chtít dělat akci s alkoholem v lokalitě, která je vyloučena, tak si 

bude muset zažádat o výjimku  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

178/17 

Návrh OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s návrhem nové obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 5. 4. 2017 

 

50. Výpověď dohody o užívání nebytových prostor 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

    

Mgr. Studenovský: jedná se o odsouhlasení schválení výpovědi Dohody o užívání nebytových 

prostor ze dne 25. 8. 1999 

- kdyby OSV Magistrátu města ÚL musel vyklidit pronajaté prostory, tak jako poslední 

možnost vypovídáme smlouvu městskému obvodu z našich magistrátních prostor, 

abychom mohli OSV do nich umístit 

- pokud by se situace vyřešila jinak, tak by byla výpověď stažena  

 

MUDr. Madar: měli bychom činit všechny kroky k tomu, abychom jednali s vládními 

institucemi a argumentovali, že není vhodné OSV 
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Ing. Nechybová: směřovat žádost o podporu na MPSV  

- PaedDr. Čelišová slíbila, že se pokusí zkontaktovat s představiteli vlády, kteří by nám 

mohli pomoci  

- budeme alespoň jednat o prodloužení na 2 roky 

 

Mg. Javorčák: máme tam cca 47 kanceláří a nějaké zázemí  

- snažili jsme se v argumentacích uvést, že to nejsou městští úředníci, ale státní úředníci  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

179/17 

Výpověď Dohody o užívání nebytových prostor 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. výpověď Dohody o užívání nebytových prostor ze dne 25. 8. 1999 uzavřené mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem a Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem 

– město 

 

4. Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

    

Ing. Jakubec: každému MO půjde 300 tis. Kč 

- výjimka je ST, tam půjde 500 tis., navýšení o 200 tis. je kvůli pořádání Dluhového 

běhu 

- dotace jsou na konkrétní kulturní akce  

 

Ing. Nechybová: kulturní akce ve městě by se měly podporovat  

 

PaedDr. Čelišová: střed města je zafinancován i jinými institucemi 

 

Ing. Nechybová: ve středu města je mnohem více kulturních akcí, které nejsou pořádány 

městem 

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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180/17 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 400 tis. Kč takto:   

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

1 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 400 tis. Kč v položce dotace pro 

MO na výkon státní správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované 

v žádostech MO, z toho: 

- MO město   300 tis. Kč 

- MO Severní Terasa  500 tis. Kč 

- MO Neštěmice  300 tis. Kč 

- MO Střekov   300 tis. Kč    

 

5. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy - zapojení 

dotace z MPO ČR  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

     

Ing. Jakubec: opakovaný materiál, zapojené účelové neinvestiční dotace 

- 180 tis. Kč bylo do KT a 120 tis. pro OHS 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

181/17 

Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 

správy - zapojení dotace z MPO ČR  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

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

činnosti jednotných kontaktních míst (JKM) takto: 

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

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

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

zvýšení jazykové kvalifikace zaměstnanců, kteří vykonávají činnost JKM v roce 

2017 takto: 

- mzdové prostředky ve výši 112 tis. Kč 

- povinné pojistné ve výši 38 tis. Kč 

- provozní výdaje (vzdělávání) ve výši 30 tis. Kč 
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

ve výši 120 tis. Kč v položce provozní výdaje (úhrada provozních výdajů  

a nákladů spojených s regionální propagací JKM v roce 2017)  

 

6. Rozpočtové opatření OIÚP – Stavební úpravy Stadionu mládeže – PD 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

    

Ing. Šartnerová: předkládám ke schválení pořízení nové projektové dokumentace  

- stav je popsán v DZ  

- projektová dokumentace nelze v dnešní době využít  

 

MUDr. Madar: díky nutnosti zpracovat novou PD, bude celá akce trvat déle 

 

Ing. Šartnerová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Ing. Nechybová: doplnit v bodě B) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu investic a 

územního plánování sk. č. 01 o částku 250,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy 

Stadionu mládeže – PD“ 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

182/17 

Rozpočtové opatření OIÚP – Stavební úpravy Stadionu mládeže – 

PD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 250,00 tis. Kč takto: 

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

250,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 o částku 250,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy Stadionu 

mládeže - PD“ 

 

7. Rozpočtové opatření odboru kontroly a odboru přestupkových agend 

Předkládá: Ivana Kovárníková, pověřená vedením OK 

    

Mgr. Javorčák: jedná se o přesun peněz v rámci organizační změny  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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183/17 

Rozpočtové opatření odboru kontroly a odboru přestupkových 

agend 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kontroly a odboru přestupkových agend ve výši  

155 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kontroly ve výši  

155 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru přestupkových agend 

o částku 155 tis. Kč  

 

8. Rozpočtová opatření odboru životního prostředí - činnost odborného lesního 

hospodáře za 4. čtvrtletí 2016  

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

    

Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

184/17 

Rozpočtová opatření odboru životního prostředí - činnost 

odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2016 

  
Rada města po projednání 

 

A )   s chv a lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 59,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 59,80 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

59,80 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2016 

pro Lesy ČR s. p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

9. Revokace usnesení RM č. 95/17 ze dne 22. 2. 2017 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

    

Ing. Slabý: dne 22. 2. 2017 souhlasila RM s podáním žádosti o dotaci na projekt „ Domov pro 

seniory Chlumec, Pod Horkou 85, Chlumec - Stavební úpravy hygienického 

příslušenství“ v celkové výši 1 543,50 tis. Kč vč. DPH 
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- došlo k úpravě rozpočtu se strany DPS, proto je nutné revokovat minulé usnesení RM 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

185/17 

Revokace usnesení RM č. 95/17 ze dne 22. 2. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. bod B) 6. usnesení Rady města č. 95/17 ze dne 22. 2. 2017 

B) s ouh l as í  
1 .  s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Chlumec, Pod Horkou 

85, Chlumec – Stavební úpravy hygienického příslušenství“ do Programu 013 310 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, s odhadovanými celkovými náklady 

ve výši 1 952,55 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 

488,14 tis. Kč vč. DPH a předfinancováním projektu v plné výši 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce  

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

T: 5. 4. 2017 

 

10. Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele s investičními záměry 

školských zařízení 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

    

Ing. Slabý: pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP a OP VVV 

s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako 

strategická část dokumentu MAP  

- každý záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad 

projektu s prioritami regionu uvedenými ve SR 

 

Ing. Nechybová: prosím o zaslání příloh, abychom s nimi mohli pracovat  

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

 

 

 

186/17 



  Zápis z 9. RM 

9 

 

Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele 

s investičními záměry školských zařízení 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

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

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

11. Podání projektu „6 minut pro zdraví“ do výzvy programu URBACT 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

    

Ing. Slabý: v prosinci 2016 byla otevřena výzva v rámci programu URBACT III 

- všechna města, která se přihlásí, budou následně vyhodnocena  

- bude propagována dobrá akce  

- za město Ústí navrhujeme přihlásit projekt „ 6 minut pro zdraví“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

187/17 

Podání projektu „6 minut pro zdraví“ do výzvy programu 

URBACT 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o Výzvě „Good Practice Call“ (Výzva pro dobré praxe) v rámci 

Operačního programu URBACT III 

B )  s ch va lu j e  

1. podání projektu „6 minut pro zdraví“ do Výzvy dle bodu A) tohoto usnesení 

C) u k l á d á 

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu Odboru strategického rozvoje MmÚ 

a) zajistit podání projektu „6 minut pro zdraví“ do Výzvy dle bodu A) tohoto 

usnesení 

T:  31. 3. 2017 

 

12. Poskytnutí dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

    

Ing. Slabý: významnou součástí Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Ústí nad Labem 

je Plán zdraví a kvality života 

- v rámci programu bude rozděleno 300 tis. Kč, přičemž jeden projekt může být 

podpořen do max. výše 30 tis. Kč 
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Mgr. Javorčák: navrhuji upravit název materiálu na Program pro poskytování dotací 

- změna názvu - Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a 

místní Agendu 21 

 

Ing. Nechybová: prosím o úpravu názvu projektu  

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

188/17 

Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a 

místní Agenda 21 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. „Plán zdraví a kvality života“ Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Ústí nad Labem aktualizovaný na rok 2017 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  

2. Program pro poskytování dotací v roce 2017 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

3. vyhlášení 13. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

pro rok 2017 s tématy:  

a) zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (v okolí komunikací 

i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce 

apod.) 

b) zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský 

týden mobility, Dny zdraví apod.) 

c) posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, 

sportovních, historických, společenských, turistických apod.) 

 

13. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2016 

a Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 2017 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: hodnotící zpráva o stavu činnosti Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní 

Agendu 21 je informační dokument o průběhu aktivit, které jsou v rámci projektu 

realizovány, a to za období roku 2016 a jejímž výsledkem je obhájení kategorie C dle 

Kritérií MA21 a pravidel hodnocené pro rok 2016 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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189/17 

Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé 

město za rok 2016 a Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad 

Labem za rok 2016 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 2017 dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy 

 

14. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – priority města z pohledu občanů 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

    
Ing. Slabý: cílem veřejné diskuze v rámci „Fóra Zdravého města“, která se konala 

21. 11. 2016, bylo dát občanům města prostor vyjádřit se k tomu, co by ve svém městě 

chtěli změnit 

- v prosinci byla vyhlášena anketa, která měla výstupy z fóra ověřit případně doplnit o 

jiné  

 

Mgr. Javorčák: bod č. 7 se mnou nikdo neprojednával  

- rozpor mezi DZ a usnesením  

 

Ing. Nechybová: v DZ je uvedeno 9 priorit, ke kterým přidáváte zodpovědnost a že se tím má 

někdo zabývat 

- pokud anketa nepotvrdila řešit vše, tak navrhuji vypustit v bodě B) bod č. 7 

 

p. Slabý: návrh na usnesení v upraveném znění – vypustit v bodě B) bod č. 7  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

190/17 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – priority města 

z pohledu občanů 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. usnesení Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 ze 

dne 20. 2. 2017 týkající se navržených odpovědných garantů za řešení ověřených 

priorit občanů v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 
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B) u k l á d á 

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) řešit ověřené priority „Častější výsadby stromů a jejich údržba“ a „Propojení 

městské hromadné dopravy s jezerem Milada“ 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) řešit ověřené priority „Chybějící autobusové nádraží“ a „Více hřišť pro 

sportování mládeže (otevřeno do večerních hodin, využití zdarma)“ 

3. odboru dopravy a majetku 

a) řešit ověřené priority „Zvýšení bezpečnosti v Žižkově ulici“ a „Chybějící zeleň 

na Mírovém náměstí“ 

4. odboru strategického rozvoje 

a) řešit ověřenou prioritu „Neudržované soukromé objekty“ 

5. odboru investic a územního plánování 

a) řešit ověřenou prioritu „Chybějící dopravní koncepce“ 

6. Městské polici Ústí nad Labem 

a) řešit ověřenou prioritu „Pokutování a dohled nad nepořádkem (např. odhazování 

nedopalků)“ 

 

15. Společné stanovisko obcí DSOJM k  přípravě a realizaci majetkoprávního 

vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

    

Ing. Slabý: na jednání DSOJM a Palivového kombinátu bylo projednané společné stanovisko 

obcí sdružených do zájmových sdružení „Dobrovolný svazek obcí – Jezero Milada“ 

k přípravě a realizaci majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém 

územní jezera Milada, jehož cílem je zejména prodloužení termínu pro majetkoprávní 

vypořádání 

 

Ing. Nechybová: ZM se 2x vyjadřovalo k majetkoprávnímu vypořádání  

- došlo k tomu, že Chabařovice a Trmice svá stanoviska upravily 

- první body v příloze 1. zůstávají stejné  

 

Ing. Nechybová: doplnit bod A) bere na vědomí 1. rozhodnutí „Dobrovolného svazku obcí – 

Jezero Milada“ dle přílohy číslo 1 přijmout „Společné stanovisko obcí sdružených do 

zájmového sdružení „Dobrovolný svazek obcí – Jezero Milada“ (DSOJM) k přípravě a 

realizaci majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera 

Milada, jehož cílem je zejména prodloužení termínu pro majetkoprávní vypořádání 

nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada 

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 
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191/17 

Společné stanovisko obcí DSOJM k  přípravě a realizaci 

majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém 

území jezera Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí   
1. rozhodnutí „Dobrovolného svazku obcí – Jezero Milada“ přijmout „Společné 

stanovisko obcí sdružených do zájmového sdružení „Dobrovolný svazek obcí – 

Jezero Milada“ (DSOJM) k přípravě a realizaci majetkoprávního vypořádání 

nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada“ dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy, jehož cílem je zejména prodloužení termínu pro majetkoprávní vypořádání 

nemovitého majetku v zájmovém území jezera Milada. 

B )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) předložit „Společné stanovisko obcí sdružených do zájmového sdružení 

„Dobrovolný svazek obcí – Jezero Milada“ (DSOJM) k přípravě a realizaci 

majetkoprávního vypořádání nemovitého majetku v zájmovém území jezera 

Milada“ k projednání Zastupitelstvu města 

T: 5. 4. 2017 

 

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví města pod silnicemi I. třídy 

s ŘSD ČR formou darování 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

    

Ing. Dařílek: MK nepřijala usnesení  

- ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje na území města dvě investiční akce a tj. 

rekonstrukce křižovatky Bukov (okružní křižovatka Rondel na Bukově) a křižovatky v 

prostoru zámku v KB (ulice Přístavní, Pekařská, Podmokelská, Opletalova) 

- aby státní organizace mohly provádět investiční akce, tak před započetím musí mít 

vypořádány majetkoprávní věci 

 

MUDr. Madar: kruhové objezdy jsou nejnebezpečnějšími ve městě 

- ŘSD potřebují rychle zahájit ÚŘ a SŘ, protože na to mají alokované peníze v letošním 

roce  

- krok bezúplatného vypořádání je správný 

 

Ing. Dařílek: jedná se o první krok, kdy budou následovat další kroky, kdy vypořádáme zbylé 

pozemky pod silnicemi I. třídy na území města a následně vypořádáme pozemky, které 

dnes vlastní ŘSD a jsou pod našimi komunikacemi  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 



  Zápis z 9. RM 

14 

 

192/17 

Majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví města pod 

silnicemi I. třídy s ŘSD ČR formou darování 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr darování pozemků pod silnicemi I. třídy I/30 a I/62 pro Ředitelství silnic    

a dálnic ČR, IČ 659 93 390, a to 

1.1. části pozemku p. č. 4190/11 o výměře cca 6615 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

1.2. části pozemku p. č. 4190/12 o výměře cca 1981 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem  

1.3. části pozemku p. č. 4190/29 o výměře cca 3196 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

1.4. části pozemku p. č. 291/2 o výměře cca 15 m
2 

v k. ú. Krásné Březno 

1.5. pozemek p. č. 298/15 o výměře 260 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.6. části pozemku p. č. 298/17 o výměře cca 393 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.7. pozemek p. č. 298/18 o výměře 61 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.8. pozemek p. č. 298/22 o výměře 53 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.9. části pozemku p. č. 299 o výměře cca 27 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.10. pozemek p. č. 307/9 o výměře 154 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.11. pozemek p. č. 307/10 o výměře 39 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.12. pozemek p. č. 307/11 o výměře 114 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.13. pozemek p. č. 313/2 o výměře 281 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.14. pozemek p. č. 313/9 o výměře 290 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.15. pozemek p. č. 313/12 o výměře 246 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.16. pozemek p. č. 313/14 o výměře 260 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.17. pozemek p. č. 313/15 o výměře 652 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.18. pozemek p. č. 313/16 o výměře 5 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.19. části pozemku p. č. 1167/1 o výměře cca 4068 m
2
 v k. ú. Krásné Březno  

1.20. části pozemku p. č. 1167/3 o výměře cca 1399 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.21. části pozemku p. č. 1167/4 o výměře cca 109 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.22. pozemek p. č. 1167/5 o výměře 609 m
2 

v k. ú. Krásné Březno 

1.23. pozemek p. č. 1167/17 o výměře 274 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.24. části pozemku p. č. 1167/18 o výměře cca 368 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.25. pozemek p. č. 1167/19 o výměře 573 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.26. části pozemku p. č. 1167/20 o výměře cca 1072 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.27. pozemek p. č. 1167/21 o výměře 616 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

1.28. části pozemku p. č. 40 o výměře cca 9 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.29. části pozemku p. č. 65/67 o výměře cca 28 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.30. části pozemku p. č. 76/3 o výměře cca 11 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.31. části pozemku p. č. 418/2 o výměře cca 67 m
2
 v k. ú. Neštěmice 

1.32. části pozemku p. č. 325/6 o výměře cca 4596 m
2
 v k. ú. Mojžíř 

1.33. části pozemku p. č. 325/7 o výměře cca 2794 m
2
 v k. ú. Mojžíř 

1.34. pozemek p. č. 219/2 o výměře 60 m
2
 v k. ú. Bukov  

1.35. pozemek p. č. 323 o výměře 3783 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.36. části pozemku p. č. 517/3 o výměře cca 273 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.37. části pozemku p. č. 1313/1 o výměře cca 6990 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.38. části pozemku p. č. 1315 o výměře cca 10103 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.39. části pozemku p. č. 1342 o výměře cca 7129 m
2
 v k. ú. Bukov 
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1.40. části pozemku p. č. 1358/1 o výměře cca 13123 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.41. části pozemku p. č. 1848 o výměře cca 2 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.42. části pozemku p. č. 1849/7 o výměře cca 14 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.43. části pozemku p. č. 1873 o výměře cca 116 m
2
 v k. ú. Bukov 

1.44. části pozemku p. č. 4815/1 o výměře cca 2159 m
2
 v k. ú Ústí nad Labem  

za těchto podmínek: 

a) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

b) součástí převodu nesmí být konstrukce zastávek Pivovar DC a Jungmannova DC 

stojící  na pozemku p. č. 1167/1 v k. ú. Krásné Březno a zastávek Bukov DC 

a Bukov ZC stojící na pozemku p. č. 1313/1 v k. ú. Bukov po dobu udržitelnosti 

c) v případě potřeby bude s městem uzavřena smlouva o výpůjčce pozemku 

p. č. 323  v k. ú. Bukov (střed OK Rondel) za účelem nekomerčního využití 

2. převod pozemků ze svěřeného majetku městských obvodů do vybraného majetku 

města, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem,           

za podmínky schválení příslušné rady městského obvodu Ústí nad Labem 

Neštěmice a město, a to 

2.1. pozemku p. č. 219/2 o výměře 60 m
2
 v k. ú. Bukov  

2.2. pozemku p. č. 323 o výměře 3783 m
2
 v k. ú. Bukov 

2.3. části pozemku p. č. 1849/7 o výměře 14 m
2
 v k. ú. Bukov, označené dle GP 

1175-484/2017 jako pozemek p. č. 1849/8 

2.4. části pozemku p. č. 1873 o výměře 116 m
2
 v k. ú. Bukov, označené dle GP 

1169-462/2016 jako pozemek p. č. 1873/2 

2.5. části pozemku p. č. 291/2 o výměře 15 m
2
 v k. ú. Krásné Březno, označené dle 

GP 1685-470/2016 jako pozemek p. č. 291/3 

2.6. pozemku p. č. 298/15 o výměře 260 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.7. části pozemku p. č. 298/17 o výměře 393 m
2
 v k. ú. Krásné Březno, označené 

dle GP 1685-470/2016 jako pozemek p. č. 298/25 

2.8. pozemku p. č. 298/18 o výměře 61 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.9. pozemku p. č. 298/22 o výměře 53 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.10. části pozemku p. č. 299 o výměře 27 m
2
 v k. ú. Krásné Březno, označené dle 

GP 1685-470/2016 jako pozemek p. č. 299/2 

2.11. pozemku p. č. 307/9 o výměře 154 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.12. pozemku p. č. 307/10 o výměře 39 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.13. pozemku p. č. 307/11 o výměře 114 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.14. pozemku p. č. 313/2 o výměře 281 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.15. pozemku p. č. 313/9 o výměře 290 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.16. pozemku p. č. 313/12 o výměře 246 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.17. pozemku p. č. 313/14 o výměře 260 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.18. pozemku. č. 313/15 o výměře 652 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.19. pozemku p. č. 313/16 o výměře 5 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.20. části pozemku p. č. 1167/3 o výměře 1399 m
2
 v k. ú. Krásné Březno, 

označené dle GP 1685-470/2016 jako pozemek p. č. 1167/33 o výměře 1219 

m
2
 a pozemek p. č. 1167/34 o výměře 180 m

2
 

2.21. části pozemku p. č. 1167/4 o výměře 109 m
2
 v k. ú. Krásné Březno, označené 

dle GP 1685-470/2016 jako pozemek p. č. 1167/35 

2.22. pozemku p. č. 1167/5 o výměře 609 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.23. pozemku p. č. 1167/17 o výměře 274 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

2.24. části pozemku p. č. 40 o výměře 9 m
2
 v k. ú. Neštěmice, označené dle GP 

1023-471/2016 jako pozemek p. č. 40/2 
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2.25. části pozemku p. č. 65/67 o výměře 28 m
2
 v k. ú. Neštěmice, označené dle 

GP1023-471/2016 jako pozemek p. č. 65/107 

2.26. části pozemku p. č. 418/2 o výměře 64 m
2
 v k. ú. Neštěmice, označené dle 

GP1023-471/2016 jako pozemek p. č. 418/4 

B )  s ouh l as í  

1. s převodem pozemků dle bodu A) 1. formou darování Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, IČ 659 93 390 po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  5. 4. 2016     
 

17. Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Ústí n. L. formou odkoupení od ČD 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: prodej pozemků p. č. 3418/1 o výměře 1003 m
2 

a p. č. 3418/4 o výměře 163 m2 

vč. budovy č. p. 3558, vše v k. ú. Ústí nad Labem byl projednán s ČD, a.s. – nemohou 

prodávat jinak, než podle znaleckého posudku  

- dnes je plocha využívána jako odstavné parkoviště  

- dříve tam byla točna tramvaje  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

193/17 

Nabytí nemovitých věcí v k. ú. Ústí n. L. formou odkoupení od ČD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemků p. č. 3418/1 o výměře 1003 m
2
 a p. č. 3418/4 o výměře 163 m

2
 

vč. budovy č. p. 3558, vše v k. ú. Ústí nad Labem od společnosti České dráhy, a. s., 

IČ 709 94 226 formou odkoupení do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

za kupní cenu ve výši 820.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  5. 4. 2016     

 

18. Prodej části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o 16m
2
 za standardní kupní cenu 1500,- Kč/m

2
 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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194/17 

Prodej části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 4266 o výměře 16 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

formou prodeje společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, vlastníka 

trafostanice umístěné na předmětné části pozemku, za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.500,- Kč/m
2
 bez DPH

 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
 

B )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  5. 4. 2016     

 

19. Převod movité věci formou darování Severočeskému divadlu 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Severočeské divadlo s. r. o. požádalo o převod koncertního křídla značky August 

Förster z roku 1859 s datem zařazení do majetku města dne 1. 12. 1945 formou 

darování 

- společnost má možnost získat z Fondu Ústeckého kraje finanční prostředky na opravu 

koncertního křídla, aby mohlo opět fungovat jako hudební nástroj 

- Ústecký kraj vyčlení prostředky pouze tehdy, pokud bude koncertní křídlo převedeno 

do vlastnictví Severočeského divadla 

- v současné době užívá divadlo toto křídlo na základě nájemní smlouvy  

 

Ing. Nechybová: nepřeváděla bych majetek do s.r.o., pokud tam nepůjdou investice 

z Ústeckého kraje  

 

MUDr. Madar: jsme 50% spoluvlastníky  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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195/17 

Převod movité věci formou darování Severočeskému divadlu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod velkého koncertního křídla značky August Förster, inventární číslo 204/ZP, 

zůstatková hodnota 0,- Kč, formou darování společnosti Severočeské divadlo 

s. r. o., IČ 227 74 289 

 

20. Záměr pronájmu novinového stánku v Hrnčířské ulici 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nájemce Roman Lácha podal výpověď Smlouvy o nájmu novinového stánku ze 

dne 6. 6. 2011 ke dni 28. 2. 2017 

- je předkládán nový záměr pronájmu ve stejných hodnotách  

- MK doporučila, aby byl nový záměr zveřejněn 

 

MUDr. Madar: tady je cena 3 tis. Kč/m
2
/měsíčně – ostatní nájmy ve městě jsou za 

2 tis. Kč/m
2
/rok 

 

Ing. Dařílek: bylo více zájemců za těchto podmínek  

- pokud se nikdo nepřihlásí, tak bych předložil do RM změnu záměru a to k odstranění 

novinového stánku z Mírového náměstí   

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

196/17 

Záměr pronájmu novinového stánku v Hrnčířské ulici 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. výpověď pana Romana Láchy, IČ 499 21 967, Smlouvy o nájmu novinového 

stánku ze dne 6. 6. 2011 ke dni 28. 2. 2017 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu novinového stánku o rozměrech 2,5 x 3,2 m umístěného na části 

pozemku p. č. 4257/1 o výměře 8 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem v Hrnčířské ulici před 

hotelem Bohemia za těchto podmínek: 

a) prosté nájemné ve výši min. 21.000,- Kč/měsíc bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) doporučené využití: prodej novinového a tabákového zboží a příslušného 

doplňkového sortimentu 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 
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21. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: skončil mandát dvěma členům DR DP a je potřeba s VH dovolit členy do DR 

- návrh na usnesení v upraveném znění - bod A) a B) zůstává nezměněný a bod C) 

o d vo l áv á  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik 

města Ústí nad Labem a. s. 1. Ivanu Fišerovou, nar. 10. 10. 1970 a) z funkce člena 

představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke dni 

23. 3. 2017 a za D) v o l í  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 1. Petra Valtu, nar. 28. 2. 1989 a) členem 

představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke dni 

24. 3. 2017 

- všichni navržení členové splňují podmínky konkurenční doložky 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

197/17 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech 

společnosti 

 
Rada města po projednání 

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

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

 

A )  k ons ta tu j e ,  že 

1. ke dni 10. 3. 2017 skončil mandát členům dozorčí rady Bohuslavu Bašusovi 

a Františku Dvořakovi uplynutím čtyřletého období 

B )  volí v souladu s čl. VI odst. 6 písm. f) Stanov společnosti Dopravní podnik města 

Ústí nad Labem a. s. 

1. Bohuslava Bašuse, nar. xx xx xxxx  

a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke 

dni 23. 3. 2017 

2. Františka Dvořáka nar. xx xx xxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke 

dni 23. 3. 2017 

C )  o dv o lá vá  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik 

města Ústí nad Labem a. s. 

1. Ivanu Fišerovou, nar. xx xx xxxx 

a) z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem a. s. ke dni 23. 3. 2017 

D )  v o l í  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik města 

Ústí nad Labem a. s. 

1. Petra Valtu, nar. xx xx xxxx 

a) členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

ke dni 24. 3. 2017 
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22. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: v DZ je vypsáno, o které akce se jedná  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

198/17 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 32,34 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 32,34 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 32,34 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

23. Rozpočtové opatření ODM – Veřejné osvětlení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: ODM má už téměř zpracovanou dokumentaci na veřejné osvětlení  

- finanční prostředky nebyly vyčerpány, nyní jsou RM předloženy, abychom mohli 

dokončit to, co jsme připravovali už v roce 2016 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

199/17 

Rozpočtové opatření ODM – Veřejné osvětlení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 415,22 tis. Kč takto: 

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

415,22 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

415,22 tis. Kč na akci Veřejné osvětlení - rozšíření, sk. č. 03 
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24. Schválení peněžitého daru – Městská vinice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: ODM předkládá schválení přijetí účelově určeného peněžitého daru, a to 

od jednotlivých dárců, jehož celková hodnota bude 56 tis. Kč  

- Městská vinice má čtyřicet čtyři hlav révy a každý dárce bude mít svou hlavu, o kterou 

bude město pečovat a udržovat 

 

MUDr. Madar: kolik nás stojí nákup? 

 

Ing. Dařílek: zjistím 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar 

 

200/17 

Schválení peněžitého daru – Městská vinice 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

1. přijetí účelově určeného peněžitého daru jako tzv. patronát nad hlavou révy 

vinné na nově založené Městské vinici u zámku Větruše od: 

a) Ing. Věry Nechybové ve výši 1 000 Kč 

b) Oldřicha Bubeníčka ve výši 1 000 Kč 

c) Mons. Jana Baxanta ve výši 1 000 Kč 

d) Prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD.  ve výši 1 000 Kč 

e) Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph. D. ve výši 1 000 Kč  

f) Doc. RNDr. Martina Baleje, PhDr. ve výši 1 000 Kč 

g) Jaroslava Doubravy ve výši 1 000 Kč 

h) Ing. Jana Veleby ve výši 1 000 Kč 

i) Mgr. Bc. Radima F. Holečka ve výši 1 000 Kč 

j) Jitky Sachetové ve výši 1 000 Kč 

k) Ing. Milana Zemaníka ve výši 1 000 Kč 

l) Mgr. Ing. Jaroslava Pikala ve výši 1 000 Kč 

m) výstavy Vinařské Litoměřice  ve výši 1 000 Kč  

n) MUDr. Pavla Kacerovského ve výši 1 000 Kč 

o) Rodinné stříbro Ústeckého kraje  ve výši 1 000 Kč 

p) Cechu českých vinařů ve výši 1 000 Kč 

q) Mgr. Ladislava Chlupáče ve výši 1 000 Kč 

r) Vladimíra Urbana ve výši 1 000 Kč 

s) Ing. Milana Pipala ve výši 1 000 Kč 

t) Mgr. Jana Paparega ve výši 1 000 Kč 

u) Ing. Jaromíra Šmejce ve výši 1 000 Kč 

v) JUDr. Edvína Svobody ve výši 1 000 Kč 

w) JUDr. Milana Kohoutka a JUDr. Lenky Večerníkové ve výši 1 000 Kč 

x) spol. JUDr. Miloš Cvrček, IČ: 47313595 ve výši 1 000 Kč 

y) Ing. Leoše Nergla ve výši 1 000 Kč  

z) Ludmily Holadové ve výši 1 000 Kč 
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aa) MUDr. Petra Zahradníka ve výši 1 000 Kč 

bb) Ing. Antonína Králíčka ve výši 1 000 Kč 

cc) Miloše Formáčka ve výši 1 000 Kč 

dd) Jaroslava Houfka ve výši 1 000 Kč 

ee) MUDr. Alexandera Kozstyo ve výši 1 000 Kč 

f f )  Vinařství Pod Radobýlem, IČ: 22797891 ve výši 1 000 Kč 

gg) Vinařství Jan Podrábský ve výši 1 000 Kč 

hh) Vinařství Pod Sedlem, IČ: 62583948 ve výši 1 000 Kč 

ii) Klášterní vinné sklepy Litoměřice  ve výši 1 000 Kč 

jj) Zámecké vinařství Johann W, IČ: 27284735 ve výši 1 000 Kč 

kk) České vinařství Chrámce, IČ: 25430807 ve výši 1 000 Kč 

ll) Ing. Bohuslava Kaplana a Ing. Hany Kaplanové ve výši 1 000 Kč 

mm) Aleše Kymličky a Zdeňka Kymličky ve výši 1 000 Kč 

nn) Ing. Karla Klikara ve výši 1 000 Kč 

oo) Ing. Jiří Zimy ve výši 1 000 Kč 

pp) Aleny Krejčí a Zdeňka Krejčí ve výši 1 000 Kč 

qq) NOVORTOP s.r.o., IČ: 28751221 ve výši 1 000 Kč 

rr) Severočeský Metropol a. s., IČ: 28668898 ve výši 1 000 Kč 

ss) NOESIS s. r. o., IČ: 25035860 ve výši 1 000 Kč 

tt) Mgr. Tomáše Krause ve výši 1 000 Kč 

uu) Ing. Tomáše Jelínka ve výši 1 000 Kč 

vv) Antonína Tvrdíka a Táni Tvrdíkové ve výši 1 000 Kč 

ww) Ing. Josefa Vejlupka ve výši 1 000 Kč 

xx) Klubu přátel vína Ústí nad Labem – Miroslava Sábo ve výši 1 000 Kč 

yy) Klubu přátel vína Ústí nad Labem – Miroslava Žaluda ve výši 1 000 Kč 

zz) Klubu přátel vína Ústí nad Labem – Jaroslava Parýzka ve výši 1 000 Kč 

aaa) WINE FOOD KLARET, IČ: 3601676 ve výši 1 000 Kč 

bbb) Kateřiny Urbančíkové a Luďka Urbančíka ve výši 1 000 Kč 

ccc)   MUDr. Jiřího Tajchnera a JUDr. Ilony Tajchnerové ve výši 1 000 Kč 

ddd) Richarda Linka a MUDr. Jaroslavy Homolové ve výši 1 000 Kč 

 

25. Žádost o poskytnutí dotace organizaci Veřejný sál Hraničář, spolek na rok 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: Spolek Veřejný sál Hraničář požádal o dotaci ve výši 1 503 865 Kč  

- jsou tam 3 žádosti  

 

MUDr. Madar: jsou tam zmatky v žádostech  

 

Ing. Kohl: v komisi bylo řečeno, že tam nemají zohledněné příjmy  

- komise se vyjadřovala neutrálně  

 

PaedDr. Čelišová: máme prázdný ND, mohli by se přesunout tam - úspora nájemného  

- nejsem si jistá, zda je správné dávat peníze do soukromého subjektu  

- vadí mi, že se město zbavilo této budovy  

 

Ing. Nechybová: budu navrhovat snížení příspěvku  

- materiál půjde do ZM  

- vysvětlení, proč se navyšuje požadavek 
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p. Loziak: kulturní aktivity jsou jasné z materiálu  

- za rok 2015/2016 bylo zhruba 240 akcí  

- financovat tento velký dům je složité 

- chceme řešit financování mezd – je to komplikované  

- pro nás je důležité mít nějakou stálou finanční podporu ze strany města  

 

Ing. Nechybová: oproti roku 2016 kdy celkové příjmy uvádíte v tabulce, představovali částku 

1 000 400 Kč a s částkou jste byli schopni zafinancovat chod Hraničáře – jaký to mělo 

dopad? 

 

p. Loziak: většina lidí tam pracovala za menší odměnu, než by jim náleželo  

- máme 15 spoluúčastníku a 15 spolupracovníků  

- ne všechny pozice jsou na plné úvazky  

 

Ing. Nechybová: žádost je na provoz Hraničáře? 

- pokud byste dostali na činnost, tak už nebudete potřebovat na kulturní akce? 

 

p. Loziak: součástí žádosti jsou i kulturní akce  

 

MUDr. Madar: prošel jsem si to všechno, ale žádosti se kryjí  

- jsou tam rozdílné čísla mezi dotacemi  

- je to zmatečné  

- 1 mil. Kč stojí provozování budovy 

 

p. Loziak: I. verze této žádosti vznikla v říjnu 2016, v tuto chvíli jsme ještě neměli pořádný 

rozpočet na rok 2017 

- může tam být nějaká nejasnost  

 

MUDr. Madar: přijmuli jste už těch 15 zaměstnanců?  

 

p. Loziak: ještě ne 

 

Ing. Nechybová: u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, dojde k navýšení 

- částka je veliká a bude to ještě na diskuzi  

- finální rozhodnutí je na ZM  

- musíme se chovat s péčí řádného hospodáře  

- lokalita Hraničáře je opravdu zajímavá  

- nejsem pro celou tuto částku  

 

MUDr. Madar: proti minulému rozpočtu je tam nárůst  

 

p. Loziak: chybí nám jakýkoliv formát, kde lze žádat o větší peníze  

 

Ing. Nechybová: je to nestandardní situace pro nás  
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p. Loziak: rád bych platil přiměřenou mzdu  

- řeším, jak seženu 5,6 mil. Kč   

 

Ing. Nechybová: jsem přesvědčená, že takováto organizace by neměla být prakticky pouze na 

veřejných prostředcích – dotace ze strany státu nebo města  

- ze vstupného máte 15% a jste závislí na tom, co Vám kdo dá  

 

p. Loziak: průměrná vstupenka je 25 Kč 

 

MUDr. Madar: kolik se bude podílet UJEP?  

 

p. Loziak: univerzita nemůže podporovat  

 

Ing. Nechybová: navrhneme snížení  

- dělejte hudební koncerty pro lidi 

 

p. Loziak: chceme být instituce, která vytváří nové hodnoty a vlastní programy 

- jsme si jisti, že pokud tady budeme kulturu vytvářet, tak tím se nám podaří rozvíjet 

toto město 

 

p. Konečný: chcete rozvíjet kulturu a město to má platit? 

- dělejte více hudebních koncertů – Vy tím vyděláte více na vstupném a město nebude 

muset platiti tolik peněz  

 

p. Loziak: snažíme se o to  

 

Ing. Nechybová: protinávrh- varianta I. ve výši 600 tis. Kč  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 3,2,0 – PaedDr. Čelišová, p. Dufek 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 0,0,5  

 

26. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dotace v oblasti kultury  

- žádost musela získat minimálně 30 bodů, aby byla finančně podpořena  

 

Ing. Nechybová: prosím, aby v DZ bylo uvedeno, že Veřejný sál Hraničář byl podpořen   

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění – vypustit z bodu C) Variantu II. b)  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 
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201/17 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy 

s těmito subjekty takto: 

a) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hrnečku vař 2017“ ve výši 20 tis. Kč 

b) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BIG Culture 2017“ ve výši 20 tis. Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) 2HHOLINGER s. r. o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Koncerty současné alternativní hudby na různých místech Ústí nad 

Labem“ ve výši 45 tis. Kč 

b) 4D Produkce.CZ s. r. o. (IČ 04497627), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „FOYER ČS 2017“ ve výši 70 tis. Kč 

c) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri 

ustensis, z. s.“ ve výši 40 tis. Kč 

d) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Oživení města“ ve výši 65 tis. Kč 

e) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2017“ 

ve výši 40 tis. Kč 

f) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna“ ve výši 

100 tis. Kč 

g) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Koncertní turné skupiny Houpací koně – propagace nové desky „Kde 

jste mý přátelé dneska v noci“ – města České republiky včetně Ústí nad Labem, 

Slovenské republiky a zahraničí“ ve výši 120 tis. Kč 

h) Prošek Luděk, MgA. (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Galerie NF – Celoroční výstavní program 2017 – provoz umělecké 

galerie – pořádání výstav souč. výtv. umění“ ve výši 30 tis. Kč 

i) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 45 tis. Kč 

j) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Ústecký dětský sbor – sborový zpěv“ ve výši 120 tis. Kč 

k) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Taneční studio YMCA“ ve výši 50 tis. Kč 

l) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Vydávání Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 30 tis. Kč 
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m) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017“ 

ve výši 120 tis. Kč 

2 .  s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„LIFE AND PLAY II.“ ve výši 60 tis. Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cesta k nám – 13. ročník“ ve výši 80 tis. Kč 

c) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Novoroční galakoncert populární hudby 2017“ ve výši 65 tis. Kč 

d) Berounský Petr (IČ 48308641), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Zpěvník k 50. výročí existence skupiny Fešáci“ ve výši 100 tis. Kč 

e) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ 

ve výši 70 tis. Kč 

f) CG Niké, z. ú. (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cargo Ústí Fest 2017“ ve výši 50 tis. Kč 

g) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „UL-LET FEST 2017“ ve výši 55 tis. Kč 

h) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Andělé pomáhají“ ve výši 50 tis. Kč 

i) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pivovarské slavnosti – II. scéna“ ve výši 20 tis. Kč 

j) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ 44554559), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Tanec v ulicích“ ve výši 20 tis. Kč 

k) Fokus Labe, z. ú. (IČ 44226586), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Týdny pro duševní  zdraví 2017 – kulturní produkce“ ve výši 40 tis. Kč 

l) Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vystoupení kapely Wohnout v Severočeském divadle“ ve výši 45 tis. Kč 

m) KNY Antonín (IČ 65437217), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Natočení CD k 50. výročí založení skupiny Fešáci“ ve výši 60 tis. Kč 

n) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KREDENC – nová divadelní inscenace“ ve výši 60 tis. Kč 

o) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovská forbína“ ve výši 60 tis. Kč 

p) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání 6“ ve výši 90 tis. Kč 

q) „The Boom“, z.s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Letní koncert skupiny The Boom Beatles Revival and Orchestra květen – 

červen 2017“ ve výši 50 tis. Kč 

r) „The Boom“, z.s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„27. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra 

16. 12. 2017“ ve výši 70 tis. Kč 

s) Pém Jaroslav (IČ 87075288), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Selské slavnosti 2017“ ve výši 90 tis. Kč 
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t) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících v Ústí 

nad Labem a okolí“ ve výši 40 tis. Kč 

u) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest“ ve výši 50 tis. Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „13. Různobarevný festival“ ve výši 30 tis. Kč 

w) Sosová Olga (nar. xx xx xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Libušino proroctví“ ve výši 20 tis. Kč 

x) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Alenku si prosím vyzvedněte v říši divů aneb from 

usti with love“ ve výši 40 tis. Kč 

y) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Festival Sudety 2017, 9. ročník“ ve výši 40 tis. Kč 

z) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2017“ ve výši 65 tis. Kč 

aa) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Čajů fest 2017“ ve výši 25 tis. Kč 

bb) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Kreativní rodina“ ve výši 100 tis. Kč 

cc) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Sousedský festival Léto na ulici 2017“ ve výši 98 tis. Kč 

dd) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Tematický výstavní okruh ´Stud´“ ve výši 60 tis. Kč 

ee) Veselá Brná z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„960 let Brné, 175 let od narození Karla Maye“ ve výši 40 tis. Kč 

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních  

služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo 

mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) „The Boom“, z. s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International 

Beatleweek 2017“ ve výši 110 tis. Kč 

b) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Leonardo Da Vinci 

International Choral Festival, Florencie, Itálie, 11. – 14. 7. 2017“ ve výši 

70 tis. Kč 

c) HOLIDAY FILMS s.r.o. (IČ 28543688), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ“ ve výši 100 tis. Kč 

d) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – Barcelona, 

Španělsko“ ve výši 100 tis. Kč 

4. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad 

Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem – Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech“ ve výši 85 tis. Kč 

b) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 140 tis. Kč 
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c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kult – 20. ročník divadelní přehlídky“ ve výši 300 tis. Kč 

d) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XI. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína“ ve výši 80 tis. Kč 

e) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081), na částenou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Malý Hamburk“ ve výši 170 tis. Kč 

f) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Barevná planeta 18. ročník“ ve výši 300 tis. Kč 

g) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 

příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 180 tis. Kč 

C )  n es ouh l as í   

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům: 

a) Chytilová Lucie (IČ 68291710), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Rodinné centrum s herničkou“  

2 .  s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům: 

a )  Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vystoupení Monkey Business“ 

b )  Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vystoupení kapely QUENNIE“ 

c )  Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecko  na historických mapách Severního Polabí – 

pořizování turistických panelů a pořádání interaktivních výstav o historii na 

Ústecku“ 

d )  Vágner Martin (IČ 86934741), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hudba Ústí  2017 – multižánrový hudební projekt“  

e )  VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ 

f )  NET.W z. s. (IČ 01342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Meruňkové slavnosti“  

3 .  s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad 

Labem“ těmto subjektům: 

a )  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIII. Mezinárodní sympozium 

o sborovém zpěvu Cantus choralis 2017“  

D )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodů B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 5. 4. 2017 
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27. Poskytnutí dotace o. p. s. Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem v roce 

2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dotace ve výši 500 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na „Výstavní a doprovodný 

program Galerie Emila Filly na rok 2017“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

202/17 

Poskytnutí dotace o. p. s. Lidé výtvarnému umění – výtvarné 

umění lidem v roce 2017 

 
Rada města po projednání 
     

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast kultury v roce 2017 pro Lidé výtvarnému umění, výtvarné 

umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011),  v   celkové   výši  500 tis. Kč a s následným 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na 

„Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2017“ 

2. s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 5. 4. 2017 

 

odchod PaedDr. Čelišové 

 

28. Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.   

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o předfinancování projektu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

203/17 

Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.   

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím bezúročné zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.,  

IČ: 270 48 128, na zajištění předfinancování přeshraničního projektu SN- CZ 2020 

– „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“ ve výši 1 mil. Kč se splatností  



  Zápis z 9. RM 

30 

 

do 31. 12. 2018 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

T: 5. 4. 2017 

 

29. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: udělit výjimku u bodu B) 1. e)  

 

Ing. Nechybová: úprava na návrh usnesení - bod A) rozšiřujeme o bod d) ČESKÝ ROZHLAS 

(IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Divadelní zahrada 

ČRo Sever“ ve výši 40 tis. Kč, vypouštíme bod B) 1. e), bod f) a g) budou body e) a f)  

 

Ing. Kohl: hlasování o upraveném usnesení  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

204/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených  

s činností „Vydání brožury o historii bývalé obce Brná u příležitosti 960 let 

od první zmínky a 175 let od narození Karla Maye, který v Brné pobýval  

a tvořil“ ve výši 10.000,- Kč 

b) OB Mladá Ústí n L Neštěmice (IČ 75051885) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost Obce Baráčníků Mladá-Neštěmice“ 

ve výši 10.000,- Kč 

c) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Koncerty v budově Českého rozhlasu Sever – Wolfrumova vila“ 

ve výši 40.000,- Kč 

d) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 40.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Severočeský projektem „Osobnost roku Ústeckého kraje 2016“ ve výši     
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15.000,- Kč 

b) Číhal Stanislav (nar. xx xx xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených  

s projektem „Muzeum VODNÍ MLÝN Krásný Les č.p. 207“ ve výši 50.000,- Kč 

c) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XX. Ples všech Ústečanů“ ve výši 50.000,- Kč 

d) INDIGO PRAHA z. s. (IČ 01548247) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „HOREČKA NEDĚLNÍ NOCI“ ve výši 50.000,- Kč 

e) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(IČ 00673803) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Holocaust“ 

ve výši 17.000,- Kč 

f) KASUGA z. s. (IČ 04022262) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Víkendový tábor judo“ ve výši 27.000,- Kč 

C )  z mo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

30. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

205/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty 

na podporu cyklistiky“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 22670238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „NIGHT DUAL SHOW“ ve výši 20.000,- Kč 

b) Vácha Jan Mgr. (nar. xx xx xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecký pohár horských kol 2017“ ve výši 25.000,- Kč 
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31. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

MUDr. Madar: bod B) 1. přesunout do bodu A) 1. i) 

 

Ing. Nechybová: RM souhlasí s bodem A) 1., který se doplní o bod i) Geometry Global, 

s. r. o. (IČ 25716964) na částečnou úhradu nákladu spojených s akcí „RunTour Ústí 

nad Labem 2017“ ve výši 250.000,- Kč, bod B) se vypouští a bod C) 1. se přesouvá na 

bod B) 1.  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

206/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce mimořádného významu pro 

Statutární město Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární 

město Ústí nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty 

takto:  

a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2017“ ve výši   

200.000,-Kč 

b) CRAZY Production s.r.o. (IČ 28363086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „6. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

c) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s. (IČ 26647567) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ ve výši 

100.000,- Kč 

d) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 66110351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXX.CZECH OPEN KARATE CUP 2017“ ve výši 

50.000,- Kč  

e) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „48. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

f) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 05780853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „9. Závod dračích lodí – Den 

Labe“ ve výši 80.000,- Kč 

g) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 22670238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „UL-LET 2017“ ve výši 200.000,- Kč 

h) Vácha Jan Mgr. (nar. xx xx xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
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„Cyklozávod jezero Milada 2017“ ve výši 120.000,- Kč 

i) Geometry Global, s. r. o. (IČ 25716964) na částečnou úhradu nákladu spojených 

s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2017“ ve výši 250.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem 

T: 5. 4. 2017 

 

32. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: komise mládeže a sportu doporučuje 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

207/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a s následným 

uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Česká asociace skateboardingu z. s. (IČ 22820752) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Skate Contest Ústí nad Labem 2017“ ve výši 46.000,- Kč 

b) MEATWAY s.r.o. (IČ 04436831) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BEAUTIFUL AND STRONG“ ve výši 26.000,- Kč 

c) Taneční skupina Freedom z.s. (IČ 22670904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW 

A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017“ ve výši 300.000,- Kč 

d) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 05781191) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Závody mládeže – Memoriál Zdeňka 

Vaněčka“ ve výši 48.000,- Kč 

e) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 28.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 5. 4. 2017 
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33. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: mimořádné žádosti na dotace  

- komise se neshodla u částečné úhrady nákladů spojených s činností „údržba loděnice – 

Brná“´na výměnu oken, rekonstrukce kuchyně a náklady na kácení 5 vzrostlých topolů 

černého  

 

Ing. Nechybová: pokud se jedná o opravy, tak by se mělo jednat o ty, které brání řádnému 

užívání  

 

Mgr. Javorčák: spolek nikdy nežádal město o dotaci a při povodních byli vždy zatopeni 

 

Ing. Nechybová: chápu kácení stromů  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení - Varianta I. za B) s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2017 

odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Mimořádné 

žádosti o dotace“ a následné uzavření smlouvy s Klub vodních motoristů – BRNÁ, z. 

s. (IČ 00526916) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Údržba 

loděnice – Brná“ ve výši 5 000,- Kč a Varianta II. se vypouští 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

208/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření 

smlouvy s Vágnerová Veronika (nar. xx xx xxxx) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecký VitaSport půlmaraton“ ve výši 14.000,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné 

uzavření smlouvy s Klub vodních motoristů – BRNÁ, z. s. (IČ 00526916) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Údržba loděnice – Brná“ ve výši 

5 000,- Kč 

 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 5. 4. 2017 
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34. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 "Akce volnočasového kalendáře 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v novém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

209/17 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 "Akce 

volnočasového kalendáře 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

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

(IČ 18382410) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický 

pochod ´PORTA BOHEMICA´“ ve výši 13.000,- Kč 

b) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 63153050) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Zavírání studánek 2017 – závod 

dvojic bez střelby“ ve výši 14.000,- Kč 

c) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 44227892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „APRÍLOVÝ BLOUĎÁK 2017“ ve výši 

7.000,- Kč 

d) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44227094) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě – 13. ročník“ ve výši      

10.000,- Kč 

e) KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem (IČ 03891666) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „DÁLKOVÝ POCHOD – ÚSTECKÁ JARNÍ 50“ 

ve výši 7.000,- Kč 

f) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „HEJBNI KOSTROU“ ve výši 7.000,- Kč 

g) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 

13.000,- Kč 

h) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VEČERNÍČKOVA ZAHRADA“ ve výši 5.000,- Kč 

i) SIA Care z. s. (IČ 04174020) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY“ ve výši 16.000,- Kč 

j) Sport Action s. r. o. (IČ 25407449) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2016 OKRESU ÚSTÍ NAD 

LABEM“ ve výši 30.000,- Kč 
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k) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Tamaryšek v Armaturce. Tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče. JARO“ ve výši 

5.000,- Kč 

l) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Umíme využít volný čas“ ve výši 9.000,- Kč 

m) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Příměstské tábory YMCA – prázdninové akce“ ve výši 17.000,- Kč 

n) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Závody kočárků ve sportovní chůzi 2017“ ve výši 30.000,- Kč 

o) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Dětský den“ ve výši 21.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) SIA Care z. s. (IČ 04174020) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„PYŽAMOVÁ PÁRTY“ ve výši 10.000,- Kč  

b) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Tamaryšek v Armaturce. Tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče. ZIMA“ ve výši 

6.400,- Kč 

C) zmo cňu j e  
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

47. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2017 "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) – na stůl 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přišlo 61 žádostí o dotace  

- celkem bylo zkontrolováno 3 224 dětí 

- po kontrole bylo vyřazeno 153 dětí a u 90 dětí byla zjištěna duplicita 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

210/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 "Celoroční sportování dětí a mládeže 

do 18 let (šeky) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
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určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ 

v celkové výši 592.800,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto: 

a) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 20.800,- Kč 

b) BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ NAD LABEM o.s., IČ: 228 97 976  

ve výši 22.400,- Kč 

c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, z. s., IČ: 226 05 797 ve výši 26.400,- Kč 

d) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846 

ve výši 28.800,- Kč 

e) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482 ve výši 24.000,- Kč 

f) Jezdecký klub PEDRA, z. s., IČ: 226 68 039 ve výši 4.000,- Kč 

g) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 25.200,- Kč 

h) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181ve výši   

46.000,- Kč 

i) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203 ve výši      

33.200,- Kč 

j) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 631 53 262 ve výši 

35.200,- Kč 

k) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši     

48.400,- Kč 

l) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z. s., IČ: 014 71 619 ve výši 39.600,- Kč 

m) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 26.400,- Kč 

n) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s., IČ: 052 12 766 ve výši 16.800,- Kč 

o) TJ Lokomotiva Ústí n.L, o.s., IČ: 442 26 357 ve výši 14.400,- Kč 

p) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 30.800,- Kč 

q) TJ Svádov-Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 43.200,- Kč 

r) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 39.200,- Kč 

s) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 43 ve výši       

35.200,- Kč 

t) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,  

IČ: 445 56 594 ve výši 32.800,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb (OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let 

(šeky)“ v celkové výši 5.120.000,- Kč a následným uzavřením smluv s těmito 

subjekty takto: 

a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 230.400,- Kč 

b) BASTA CHEERLEADERS, z. s., IČ: 054 22 698 ve výši 111.200,- Kč 

c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s., IČ: 226 09 458  

ve výši 178.800,- Kč 

d) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 53.200,- Kč 

e) Český svaz parkouru, z. s., IČ: 018 71 633 ve výši 80.000,- Kč 

f) Fit Family Club Ústí n. L, z. s., IČ: 265 27 537 ve výši 100.800,- Kč 

g) FK Neštěmice, z. s., IČ: 692 91 969 ve výši 252.400,- Kč 

h) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 59.200,- Kč 

i) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., IČ: 442 23 609  

ve výši 65.200,- Kč 

j) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 63.600,- Kč 

k) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 153.200,- Kč 
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l) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567  

ve výši 177.200,- Kč 

m) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 215.200,- Kč 

n) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 65.600,- Kč 

o) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 71.200,- Kč 

p) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 130.800,- Kč 

q) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306  

ve výši 90.000,- Kč 

r) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 50.400,- Kč 

s) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 56.400,- Kč 

t) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem 

Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10, IČ: 042 49 143  

ve výši 89.600,- Kč 

u) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 168.800,- Kč 

v) T.J. Mojžíř, z. s., IČ: 445 52 521 ve výši 150.800,- Kč 

w) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 96.000,- Kč 

x) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129  

ve výši 164.800,- Kč 

y) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110  

ve výši 179.600,- Kč 

z) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 168.400,- Kč 

aa) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., IČ: 057 86 304  

ve výši 183.200,- Kč 

bb) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191 ve výši    

102.800,- Kč 

cc) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853  

ve výši 61.200,- Kč 

dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801  

ve výši 69.600,- Kč 

ee) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343  

ve výši 116.000,- Kč 

ff) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 ve výši 142.800,- Kč 

gg) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 108.800,- Kč 

hh) TJ SVAH Všebořice, z. s., IČ: 270 51 251 ve výši 53.600,- Kč 

ii) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 78.400,- Kč 

jj) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 87.200,- Kč 

kk) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 64.800,- Kč 

ll) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 384.400,- Kč 

mm) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 154.800,- Kč 

nn) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 79.200,- Kč 

oo) Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 056 12 951 ve výši 210.400,- Kč 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

nad Labem 

T: 5. 4. 2017 
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48. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava" 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jeden žadatel, který požádal o dotaci ve výši 361 400 Kč na účel „PŘEVOZNÍ 

LOĎ MARIE - ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“  

 

Ing. Nechybová: navrhujeme upravit celkovou výši na 200 tis. Kč 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

211/17 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava" 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a s následným 

uzavřením smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 13473867) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ 

DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“ ve výši 200 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 5. 4. 2017 

 

35. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

 Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v novém návrhu, který máte na stole, jsou doplněni členové do 

výběrové komise na ředitele ZOO ÚL 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

212/17 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Zoologické 
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zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 

C )  j men u je  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Zoologické zahrady 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

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

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

2. komisi a náhradníky členů komise pro výběrové řízení na ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

    Předseda:      MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

Členové:   PaedDr. Květoslava Čelišová, členka RM 

 PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ 

 Mgr. Erich Kočner, ředitel ZOO Košice 

 MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel ZOO Brno 

 Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel ZOO Olomouc  

Náhradníci:  Pavel Dufek, člen RM 

  Ing. Petr Čolas, ředitel ZOO Ostrava  

D )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 7. 2017 jmenován 

nový ředitel Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

E )  s t ano v í    

1. Ing. Romanu Končelovi, pověřenému řízením Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 4. 2017 (platový výměr č. 28/2017) 

 

36. Otevření přípravných tříd na základních školách 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

213/17 

Otevření přípravných tříd na základních školách 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. otevření přípravných tříd ve školním roce 2017/2018 na: 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Školní nám. 100/5, p. o. - 1 třída 

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

- 1 třída 

c) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. - 2 třídy 
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d) Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. - 1 třída 

e) Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. - 1třída 

f) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.- 1třída 

g) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 2336/8, p. o. – 1 třída 

h) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. – 2 třídy 

i) Základní škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. – 2 třídy 

j) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. – 1 třída 

 

37. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: město obdrželo informaci z KÚÚK o poukázání účelových 

finančních prostředků v celkové výši 32 529 120 Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

214/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 32 529,12 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 

32 529,12 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje pro p. o. ze 

sociální oblasti v celkové výši 32 529,12 tis. Kč na podporu sociálních služeb 

v roce 2017 – 1. splátka takto: 

- DS Bukov, p. o.        1 202,10 tis. Kč 

- DS Velké Březno, p. o.       4 313,52 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.        973,02 tis. Kč 

- DS Dobětice, p. o.      10 652,70 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.       3 714,42 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.       7 886,16 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.        2 629,20 tis. Kč 

- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.   1 158,00 tis. Kč 
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38. Rozpočtové opatření  OMOŠ a OKSS 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: převod 150 tis. Kč na OKSS 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

215/17 

Rozpočtové opatření  OMOŠ a OKSS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství, oddělení ekonomicko 

školského a odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

150 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské o částku 150 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí 

nad Labem na kulturní akce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 150 tis. Kč v položce oblast kultury 

 

39. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a p. o. z oblasti školství 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: průtočka na šablony pro MŠ a ZŠ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

216/17 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a p. 

o. z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

4 175,44 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT 

v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 175,44 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 
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4 175,44 tis. Kč z rozpočtu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. takto: 

- Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové 

organizaci ve výši 245,58 tis. Kč  

- Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové 

organizaci ve výši 226,22 tis. Kč  

- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové 

organizaci ve výši 400,47 tis. Kč  

- Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizaci ve výši 735,51 tis. Kč  

- Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci 

ve výši 968,60 tis. Kč  

- Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/38, 

příspěvkové organizaci ve výši 267,37 tis. Kč  

- Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 267,35 tis. Kč  

- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové 

organizaci ve výši 194,56 tis. Kč  

- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizaci ve výši 265,83 tis. Kč  

- Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové 

organizaci ve výši 183,89 tis. Kč  

- Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové 

organizaci ve výši 226,22 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci ve 

výši 193,84 tis. Kč  

 

40. Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury 

v roce 2017 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: převod 194 tis. Kč na ODM na rozvoj infrastruktury obce 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

217/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo jeho části 

a na rozvoj infrastruktury v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

650,72 tis. Kč -  zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na  
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zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území České 

republiky v roce 2017 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 650,72 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 456,72 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku  

194,00 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací  

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 194,00 tis. Kč dle bodu  

A)1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

 

T: do 30. 11. 2017 

 

41. Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: OMOŠ obdržel žádost o souhlas se zapojením do projektu „Rozvoj 

čtenářské gramotnosti“ od ZŠ Stříbrnická a od MŠ U plavecké haly, žádost o souhlas 

se zapojením do projektu Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem“   

- je to na vzdělávání a platy pedagogických pracovníků  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

218/17 

Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

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  

a) Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci, se 

sídlem Stříbrnická 3031/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44553196 

b) Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 

příspěvkové organizaci se sídlem Na Spálence 1022/27, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 70225893 
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42. Udělení výjimky z počtu dětí v ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. a ZŠ Ústí 

nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. v roce 2017/2018 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ZŠ a MŠ Jitřní a ZŠ Školní náměstí žádá o udělení výjimky z počtu 

dětí a žáků 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

219/17 

Udělení výjimky z počtu dětí v ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 

277, p. o. a ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. v roce 

2017/2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základní školy a mateřské školy dle 2 

odst. 3, 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok  

2017/2018 snížení počtu žáků 

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

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

B) zmo cňu j e  

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

a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídách podle bodu A) 1 tohoto 

usnesení 

 

43. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. – poskytnutí 

účelového neinvestičního příspěvku na provoz 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: jde o částku ve výši 12 mil. Kč na opravu KD CORSO 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

220/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, 

p. o. – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství a Městských 
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služeb Ústí nad Labem, p. o. ve výši 12 100 tis. Kč takto: 

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

12 100 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz pro Městské 

služby Ústí nad Labem, p. o. ve výši 12 100 tis. Kč na zabezpečení II. etapy 

opravy zpevněné pochůzné plochy (v úrovni 2. NP) na pozemku p. č. 472/176 

a 472/181 v k. ú. Krásné Březno  

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: 5. 4. 2017 

2. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. 

a) ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek Právního odboru MmÚ vyhlásit 

veřejnou zakázku na zabezpečení II. etapy opravy zpevněné pochůzné plochy na 

pozemku p. č. 472/176 a 472/181v k. ú. Krásné Březno po schválení finančních 

prostředků dle bodu A) 1 tohoto usnesení Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

 

44. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 165/17 ze dne 8. 3. 2017 - Dodatek 

č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: revokace usnesení RM, který se týká změny zřizovací listiny 

městských služeb (vyjmutí movitého majetku v KD Corso) 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

221/17 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 165/17 ze dne 

8. 3. 2017 - Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  r ev oku j e   

1. usnesení č.165/17 ze dne 8. 3. 2017  

B )  s ouh l as í  s účinností od 1. 5. 2017 

1. s vyjmutím movitého majetku umístěného na Městském stadionu z hospodaření 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v celkové hodnotě 

786 405,82 Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

2. se změnou výměr následujících pozemků v k. ú. Klíše: 

a) pozemek p. č. 1857/5 z výměry 219 m
2
 na výměru 218 m

2
 

b) pozemek p. č. 1883/2 z výměry 6237 m
2
 na výměru 6264 m

2
 

c) pozemek p. č. 1883/3 z výměry 976 m
2
 na výměru 977 m

2
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d) pozemek p. č. 1883/6 z výměry 612 m
2
 na výměru 619 m

2
 

e) pozemek p. č. 1896/13 z výměry 596 m
2
 na výměru 486 m

2
 

f) pozemek p. č. 1896/14 z výměry 321 m
2
 na výměru 488 m

2
 

g) pozemek p. č. 1896/15 z výměry 233 m
2
 na výměru 258 m

2
 

h) pozemek p. č. 1897/4 z výměry 2593 m
2
 na výměru 2486 m

2
 

i) pozemek p. č. 1897/5 z výměry 254 m
2
 na výměru 242 m

2
 

3. se zněním dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

C )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 5. 4. 2017 

 

49. Revokace usnesení č. 82/17 - Stanovy společnosti Metropolnet a. s. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v čl. 14 v bodě 7 došlo k úpravě  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

222/17 

Revokace usnesení č. 82/17 - Stanovy společnosti Metropolnet a. s. 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 82/17 ze dne 8. 2. 2017 v bodě A), odst. 1 

a to v celém rozsahu 

B )  s ouh l as í  

1. s návrhem stanov společnosti Metropolnet  a. s. v předloženém znění 

 

45. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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223/17 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč paní Lucii Thiemové, nar. dne xx xx xxxx, trvale bytem x 

xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx, jako zákonnému zástupci prvního 

narozeného dítěte města Ústí nad Labem v roce 2017 

 

46. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - schválení 

akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: požádali jsme o finance na technickou pomoct na režijní náklady spojené 

s ITI  

- je to jednostranný akt a informace bereme na vědomí 

- schvalujeme přijetí dotace formou akceptace Podmínek  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

224/17 

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ - schválení akceptace dotace z Operačního programu 

Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 9193/2017-91/1 

z Operačního programu Technická pomoc ze dne 2. 3. 2017 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  
1. přijetí dotace ve výši 3 425 775,00 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze 

dne 2. 3. 2017 formou akceptace Podmínek v monitorovacím systému ISKP2014+ 

C) u d ě l u j e 

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí oddělení ZS ITI 

a) zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu 

„Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ financovaného 

z OP TP (především elektronické podepisování Zpráv o realizaci a Žádosti 

o platbu) s účinností od 23. 3. 2017 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Pavel Dufek    ………………………………………………  

 

 

 

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 

 

 

 

DZ – důvodová zpráva   MO – městské obvody 

RM – rada města    ZM – zastupitelstvo města  

ÚD – úřední deska    OSV – odbor sociálních věcí  

ÚŘ – územní řízení    SŘ – stavební řízení  

ŘSD – ředitelství silnic a dálnic  ČD – České dráhy 

DR – dozorčí rada    DP – dopravní podnik 

ND – národní dům     OMOŠ – odbor městských organizací a školství 

KT – kancelář tajemníka   OHS – odbor hospodářské správy 

KB – Krásné Březno    MK - majetková komise 

VH – valná hromada    ODM – odbor dopravy a majetku 

MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí 


