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Zápis 

9. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 11. 3. 2019 

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

 

Omluveni:   Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eva Fialová 

     Mgr. Michal Ševcovic 

 

Zapisovatelka:  Kateřina Bartáková, KP 

 

Doplnění programu: 

 

29. Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Hlasování o předřazení bodu č. 29 za bod č. 4: 8,0,0 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 8,0,0  

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Nový návrh na usnesení k bodu č. 25 

Doplnění důvodové zprávy k bodu č. 11 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 9, 11, 22, 24 

 

Poznámka: 

 

 

1. Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – zhotovitel stavby 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ 

– zhotovitel stavby 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

3. Ukončení VPS s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4. Uzavření VPS s obcí Přestanov 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
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29. Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. Přistavení odpadových nádob do průmyslové zóny Předlice 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

6. Rozpočtové opatření OSR a MP 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

7. Rozpočtové opatření OSR/OCR – MRS Vstupenky Ústí 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

8. Rozpočtové opatření OSR a KT – „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 

2018-2021“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

9. Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 za rok 2017 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

10. Akční plán 2019 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

11. „Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ – 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

 Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

12. Darování pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

13. Odkoupení pozemků p. č. 1736/1 a 1736/3 v k. ú. Krásné Březno 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

15. Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemků – SETUZA a.s 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

16. Rozpočtové opatření ODM – nákup nemovitostí – krizový byt 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

17. Akce „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“ – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

18. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

19. Rozpočtové opatření OKSS a finančního odboru 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
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20. Projekt „Nákup krizových bytů“ – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

21. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Základní 

školu Anežky České, p. o. 

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

 

22. Platový výměr ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

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

 

23. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

24. Stanovení platu ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem 

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

 

25. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území 

statutárního města Ústí nad Labem    

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

 

26. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

27. Poskytnutí peněžitých darů 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

28. Územní plán Ústí nad Labem – změna složení a účel expertní skupiny 

Předkládá: Ing. Eva Fialová, radní města 

 

Různé 

 

 

 

 

 

 

1. Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – zhotovitel stavby 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o zrušení stávající veřejné zakázky a vyhlášení nové veřejné 

zakázky na přepážkové centrum s lehce navýšenou cenou  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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196/9R/19 

Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – zhotovitel 

stavby 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové 

centrum“ – zhotovitel stavby ze dne 06. 02. 2019 z důvodu toho, že zadavatel 

neobdržel žádnou nabídku v zadávacím řízení do uplynutí lhůty pro podání nabídek 

B )  s ch va lu j e  

1 .  opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy 

MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou 

plnění ve výši 54 900 000,- Kč bez DPH formou otevřeného podlimitního řízení. 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce budovy MmÚ – 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby 

3. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč  

               takto: 

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

5 000,00 tis. Kč 

b)  zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku                   

5 000,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ 

C )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Ing. Kateřiny Marešové 

D )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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2. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ 

– zhotovitel stavby 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

197/9R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích 

města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, s předpokládanou hodnotou plnění ve 

výši 11 000 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby 

B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel 

stavby, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel 

stavby, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Bc. Nadi Wallerové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

e) Mgr. Jiřina Konířová, ředitelka Jeslí města Ústí nad Labem, p. o. 

2. náhradníci: 

a) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

b) Ing. Petra Šináglová, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

e) Michaela Konířová, zástupkyně ředitelky Jeslí města Ústí nad Labem, p. o. 
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3. Ukončení VPS s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a Statutárním městem 

Ústí nad Labem 

- žádost na RM - aby byla ukončena předmětná smlouva formou výpovědi – přestupková 

agenda  

- vše je uvedeno v DZ  

 

Ing. Fialová: je to projednáno se starostou obce Povrly? 

 

Mgr. Studenovský: starosta byl informován 

 

Ing. Nechybová: zabývali jsme se touto žádostí – bylo nám sděleno, že lidé, kteří nemají 

odbornou způsobilost, nemohou vykonávat tuto práci, ale zákon to umožňuje - doplnění 

ZOZ  

- v žádosti je uvedeno, že už mají pracovníka, který je ve zkušební době  

- obvod přichází o prostředky, které zůstávají v daném obvodě  

- pokud se stav změnil v to, že už tam je nový zaměstnanec, tak by to mělo pomoci  

- samotná žádost přišla ze strany MO Neštěmice - obvod přijde o finanční prostředky  

 

Mgr. Studenovský: hovořilo se cca o 1 480 přestupků za rok  

 

Mgr. Ing. Nedvědický: obvod nevyužívá všech finančních možností pro fungování obvodu 

- dobrovolně se vzdává částky cca 200 tis. Kč 

 

Mgr. Studenovský: MO Neštěmice se o to v roce 2017 hlásil  

 

p. Lazarová: 3 měsíce je výpovědní lhůta 

- jsou domluveni s obcí Povrly  

 

Ing. Nechybová: v případě odsouhlasení obvod přichází o částku cca 200 tis. Kč  

- na zasedání ZMO Neštěmice p. starostka uvedla, že je daný obvod podfinancovaný, ale 

tímto se vzdává o částku 200 tis. Kč  

 

Ing. Fialová: MO ST projevila předběžný zájem  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,2 (Ing. Nechybová, Ing. Fialová) 
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198/9R/19 

Ukončení VPS s obcí Povrly 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1 .  ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na ÚMO ÚL – Neštěmice formou výpovědi 

 

4. Uzavření VPS s obcí Přestanov 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

199/9R/19 

Uzavření VPS s obcí Přestanov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Přestanov a statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa  

B )  p ov ěřu j e   

1. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

a) předložit smlouvu dle bodu A) spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této 

smlouvy Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

 

29. Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,1,0 (Ing. Nechybová) 
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200/9R/19 

Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek 

 
Rada města po projednání 

 

A) v y d á v á   s  účinností od 1. 4. 2019 

1. směrnici Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek 

 

5. Přistavení odpadových nádob do průmyslové zóny Předlice 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova  

 

Ing. Fialová: kolik nás bude stát vývoz? – vejdeme se do navýšení procent u společnosti 

AVE?  

 

Ing. Karpíšková: ano, pokud to bude jednou týdně, tak to vyjde cca na 100 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,1 (Ing. Fialová) 

 

201/9R/19 

Přistavení odpadových nádob do průmyslové zóny Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch v a l u j e 

1. přistavení 14 ks odpadových nádob na směsný komunální odpad do průmyslové 

zóny Předlice  

 

6. Rozpočtové opatření OSR a MP 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

202/9R/19 

Rozpočtové opatření OSR a MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Městské policie v celkové výši 

1 764,32 tis. Kč na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti 

prevence kriminality v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 764,32 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu Městské policie v celkové výši 

1 764,32 tis. Kč v položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem, 

z toho: 

- mzdové prostředky ve výši 1 253,00 tis. Kč  

- povinné pojistné ve výši 425,30 tis. Kč  

- provozní náklady ve výši 86,02 tis. Kč 

 

7. Rozpočtové opatření OSR/OCR – MRS Vstupenky Ústí 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

203/9R/19 

Rozpočtové opatření OSR/OCR – MRS Vstupenky Ústí 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OSR – odd. cestovního ruchu ve výši 132,30 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na 

bankovním účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve 

výši 132,30 tis. Kč 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 132,30 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy  

 

 

 

 



10 

 

 

 

8. Rozpočtové opatření OSR a KT – „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 

2018-2021“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: rozpočtové opatření pro území obce ÚL na rok 2018 – 2021  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

204/9R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – „Komunitní plán péče SO ORP 

Ústí nad Labem 2018-2021“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 114,83 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci již ukončeného projektu 

„Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 114,83 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka 

v celkové výši 114,83 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky     85,69 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné    29,14 tis. Kč 

 

9. Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 za rok 2017 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

205/9R/19 

Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 za 

rok 2017 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Evaluaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 za rok 2017 
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10. Akční plán 2019 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

206/9R/19 

Akční plán 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. Akční plán Strategie rozvoje města 2015–2020 pro rok 2019  

 

11. „Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ – 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: druhá etapa projektu je dokončena – úspora za oplocení 

- zahájení demolice první etapy   

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

207/9R/19 

„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí 

nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Demolice zdevastovaných 

obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ 

B) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. zahájení realizace I. etapy v dubnu 2019 

 

12. Darování pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění – termín 31. 12. 2019 

 

Hlasování o usnesení: 7,1,0 (Ing. Nechybová)  
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208/9R/19 

Darování pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně 

příslušenství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s darováním pozemků  

a) p. č. 899/237 o výměře 715 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

b) p. č. 899/510 o výměře 1 640 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

c) p. č. 899/511 o výměře 1 302 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

d) p. č. 899/536 o výměře 8 414 m2, ost. plocha - ost. komunikace 

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem včetně staveb komunikací a jejich součástí 

a příslušenství (zařízení veřejného osvětlení) od pana Petra Ryšavého, V Lánech 271, 

403 40 Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za 

podmínky, že stavby komunikací včetně součástí a příslušenství budou předány bez 

závad 

B )  uk l ádá  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                                 T:  31. 12. 2019     

 

13. Odkoupení pozemků p. č. 1736/1 a 1736/3 v k. ú. Krásné Březno 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bod stahuji  

 

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

209/9R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 421/16 o výměře 1 m2 v k. ú. Klíše, označené dle 

geometrického plánu č. 1200, 1767 -183/2018 jako pozemek p. č. 421/22, pro 

vlastníka stavby garáže na předmětu prodeje za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 1.000,- Kč/m2 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 
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c) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

 

15. Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemků – SETUZA a.s 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

210/9R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemků – SETUZA a. s 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

1 089,66 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

1 089,66 tis. Kč v položce finanční rezerva  

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

č. 03, o částku 1 089,66 tis. Kč na investiční akci „Nákup pozemků – SETUZA 

a. s.“ 

 

16. Rozpočtové opatření ODM – nákup nemovitostí – krizový byt 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

211/9R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup nemovitostí – krizový byt 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

1 000,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku  

1 000,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

č. 03, o částku 1 000,00 tis. Kč na akci „Nákup nemovitostí – krizový byt“  
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17. Akce „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“ – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

212/9R/19 

Akce „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“ – 

podání žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého 

kraje 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na akci „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“ 

v rámci dotačního programu dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování akce „Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem“ ve výši 

min. 30% s předpokládanými celkovými náklady akce ve výši 1 400 tis. Kč vč. 

DPH 

C )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR 

a) zpracovat žádost o dotaci na akci „Oslavy 770 let královského města Ústí nad 

Labem“ 

T: 31. 3. 2019 

 

18. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: vše je spojeno v jeden materiál  

- přišlo 110 žádostí – 96 žádostí komise navrhuje podpořit  

- nerozdělené finanční prostředky - 695 tis. Kč - druhý dotační program na dotace  

- žádost z Moto Garage Clubu – změna názvu   

- návrh na usnesení v upraveném znění – změna názvu Moto Garage Club  

 

Ing. Tošovský: navrhuji protinávrh  

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Tošovského: 8,0,0 
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213/9R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. II odstavec A) 

žadatel: 

a) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) – sídlo a činnost mimo statutární 

město Ústí nad Labem 

b) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – zřizovatelem je Česká republika 

c) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) – žádost o podporu benefiční akce 

d) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) – žádost o podporu benefiční akce 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Projekt Fusion - pop-rockový pěvecký sbor a 

kapela pro děti a mládež od 13 do 20 roků“ ve výši 16.000,- Kč 

b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Činnost Bendova komorního orchestru“ ve výši 35.000,- Kč 

c) Česká křesťanská akademie, z. s. (IČ 15887472) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Přednáškový cyklus místní skupiny ČKA“ ve výši 7.000,- 

Kč 

d) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Loutkové divadlo v Ústí nad 

Labem 2019“ ve výši 34.000,- Kč 

e) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Pravidelné dny otevřených dveří muzea ČSLO Valtířov“ 

ve výši 5.000,- Kč 

f) OBRAZ DOBY, z.s. (IČ 02152941) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Deska 2019“ ve výši 15.000,- Kč 

g) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad 

Labem“ ve výši 23.000,- Kč 

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

s činností „Zajištění celoročních kulturních aktivit“ ve výši 42.000,- Kč 

i) Ženský komorní sbor Luscinia, z. s. (IČ 05583896) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru 

Luscinia, z. s.“ ve výši 25.000,- Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Benda Arts z. s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“ ve výši 

35.000,- Kč 
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b) Boháčová Anita (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Tanec v srdci III. ročník“ ve výši 17.000,- Kč 

c) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„BIG Culture 2019“ ve výši 17.000,- Kč 

d) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Polívkový sady 2019“ ve výši 21.000,- Kč 

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

s akcí „Den otevřených dveří ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč 

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

s akcí „Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč 

g) Čtenáři Ústecka, z. s. (IČ 6665080) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební Hromnice aneb Na Hromnice o kapelu více“ ve výši 8.000,- Kč 

h) InGarden z. s. (IČ 22857940) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Navazující humoristická výstava Pavla Kantorka – Psi a jiná zvířátka v ZOO“ 

ve výši 15.000,- Kč 

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

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Udělej si dáreček“ ve výši 9.000,- 

Kč 

j) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek  (IČ 68974558) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Svatojánský poklad na Hradě 

Střekov“ ve výši 30.000,- Kč 

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

„Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 20.000,- Kč 

l) Kruh fest, spolek (IČ 3124223) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„FIK: Festival ilustrace a komiksu“ ve výši 29.000,- Kč 

m) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Café Max na ulici 2019“ ve výši 23.000,- Kč 

n) Mladá scéna z. s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Pohádky bratří Čapků“ ve výši 20.000,- Kč 

o) Mgr. Nosek Martin (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Koncert, křest a vydání nového alba ústecké kapely Houba“ ve výši 

20.000,- Kč 

p) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rotahufest XII.“ ve výši 13.000,- Kč 

q) Ing. Opatrný Karel  (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „17. Prvomájový festiválek“ ve výši 18.000,- Kč 

r) Ing. Opatrný Karel  (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Nerrea – 10 let kapely“ ve výši 10.000,- Kč 

s) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „9. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 38.000,- Kč 

t) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Svatomartinské víno 2019“ ve výši 50.000,- Kč 

u) Pionýr, z. s. – Ústecká krajská organizace Pionýra (IČ 70693862) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Pionýrský Sedmikvítek“ ve výši 12.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny pro všechny“ ve 

výši 10.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Kreativní sobota“ ve výši 5.000,- Kč 
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x) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 

17.500,- Kč 

y) ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s. (IČ 22832734) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Doktor swing a tři grácie swingové éry 20. století“ ve 

výši 25.000,- Kč 

z)  ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s. (IČ 22832734) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Idol našich babiček“ ve výši 25.000,- Kč 

aa) Tamaryšek, spolek (IČ 4976916) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Zažít město jinak v Alešově ul.“ ve výši 15.000,- Kč 

bb) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Taneční koncert TA Scenic“ ve výši 20.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Underground a disent na Ústecku“ ve výši 20.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů 

2019“ ve výši 30.000,- Kč 

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

spojených s akcí „CD Ústecký dětský sbor 2018-2019“ ve výši 22.000,- Kč 

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

spojených s akcí „VII. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2019“ ve výši 

35.000,- Kč 

gg) Veselá Brná z.s.  (IČ 4411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„V. celostátní setkání přátel Karla Maye a jeho hrdinů“ ve výši 25.000,- Kč 

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

„Tradice našich svátků – Velikonoce“ ve výši 10.000,- Kč 

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

„IZS očima dětí“ ve výši 8.000,- Kč 

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

„Společně do světa“ ve výši 11.500,- Kč 

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

s akcí „Adventní koncert“ ve výši 13.000,- Kč 

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

s akcí „Velikonoční koncert“ ve výši 15.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně“ ve výši 10.000,- 

Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 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) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „17. Vinařské Litoměřice“ ve výši 20.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

těmto subjektům: 

a) Ing. Opatrný Karel  (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Nerrea – vytvoření nahrávky a vydání hudebního nosiče“  
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C )  s ouh l as í  

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. II odstavec A) 

žadatel: 

a) Marešová Kateřina (IČ 46728309) – akce mimo statutární město Ústí nad 

Labem 

b) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922) – akce mimo statutární město Ústí nad 

Labem 

2. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. III: 

a) Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

- KULT, spolek (IČ 26602598) – maximální výše požadované dotace 

b) Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

- Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) – maximální výše požadované 

dotace 

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 57.000,- Kč 

b) 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 60.000,- Kč 

c) Kunfalvi Tibor (IČ 66077311) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Kulturní a společenské akce v Moto Garage Club, Teslova 47, ÚL“ 

ve výši 100.000,- Kč 

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

s činností „Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“ ve výši 150.000,- Kč 

e) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „SVIŇSKÝ NÁ,LES 2019“ ve výši 40.000,- Kč 

f) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2019“ ve 

výši 52.000,- Kč 

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

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

140.000,- Kč 

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

spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 59.000,- Kč 

i) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost baletu TA Scenic“ ve výši 60.000,- Kč 

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

spojených s činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 150.000,- 

Kč 

k) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U Vysmátý žáby“ ve výši 30.000,- 

Kč 

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

s činností „Celoroční činnost spolku Veselá Brná“ ve výši 40.000,- Kč 
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m) Zralý Jaroslav, Bc. (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční koncertní turné ústecké kapely Hillside - propagace 

nového EP a videoklipu“ ve výši 20.000,- Kč 

4. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 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 1507311) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Life 

and Play IV (2019)“ ve výši 45.000,- Kč 

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

„Cesta k nám“ ve výši 90.000,- Kč 

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

„Žena, která uvařila svého manžela“ ve výši 60.000,- Kč 

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

„Dalibor Janda – narozeninový koncert“ ve výši 60.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve výši 

70.000,- Kč 

f) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CULTURE UP 2019“ ve výši 50.000,- Kč 

g) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 70.000,- Kč 

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

s akcí „Jeden svět 2019 v Ústí nad Labem“ ve výši 82.000,- Kč 

i) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Koncert k 10. výročí dětského sboru Chorea pueri 

ustensis“ ve výši 30.000,- Kč 

j) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Dětská opera O Mašince“ ve výši 36.000,- Kč 

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

s akcí „Kroužkofest“ ve výši 41.000,- Kč 

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

s akcí „Andělé pomáhají“ ve výši 45.000,- Kč 

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

„KULT dětem“ ve výši 60.000,- Kč 

n) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2019“ ve výši 90.000,- Kč 

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

s akcí „V. Střekovská forbína“ ve výši 40.000,- Kč 

p) Marešová Kateřina (IČ 46728309) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kulturní program na offroad cup Babiny“ ve výši 30.000,- Kč 

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

s akcí „Hudební setkání 8“ ve výši 150.000,- Kč 

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

„Ústecké slavnosti 2019“ ve výši 90.000,- Kč 

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

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

n. L. a okolí“ ve výši 66.000,- Kč 

t) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecký Beerfest 2019“ ve výši 61.000,- Kč 
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u) Reklama na severu s. r. o. (IČ 28692616) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rockové legendy v Ústí nad Labem“ ve výši 41.000,- Kč 

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

s akcí „15. Různobarevný festival“ ve výši 30.000,- Kč 

w) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „sK-ULpTURA- kulturní projekt spolku LAVY – 2. 

ročník“ ve výši 31.000,- Kč 

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

spojených s akcí „Festival Sudety 2019 – 11. ročník“ ve výši 45.000,- Kč 

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

„Ústí live!“ ve výši 45.000,- Kč 

z) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čajů fest 2019“ ve výši 45.000,- Kč 

aa) Bc. Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hard for cÚLture II“ ve výši 20.000,- Kč  

 

5. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 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) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „FESTIVAL AUGUST - kulturní 

léto 2019 - koncertní zájezd + pracovní soustředění“ ve výši 73.000,- Kč 

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

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2019“ ve výši 

70.000,- Kč 

6. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 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) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 155.000,- Kč 

b) nutprodukce, s. r. o. (IČ 28959191) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cena Pavla Kouteckého – ELBE DOCK 2019“ ve výši 150.000,- Kč 

c) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Hudební festival Fírfest 2019“ ve výši 112.000,- Kč 

d) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2019 – osmnáctý ročník benefičního festivalu“ ve výši 100.000,- 

Kč 

D )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

těmto subjektům: 

a) Červinková Šárka (IČ 04037812) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „PAMPALÁNIE PLNÁ DĚTÍ“ ve výši 100.000,- Kč 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“  

těmto subjektům: 

a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „CD k 10. Výročí vzniku Chorea pueri ustensis“ 
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b) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Hudební festival SklapFest“ 

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

spojených s akcí „Historické turistické stezky – 1. informační katalog 

k doposud vybádaným skutečnostem souvisejícími s výstavou Historické 

turistické stezky v Severním Polabí“ 

d) Bc. Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Nahrávání hudebního videoklipu ´Vision´ ústecké kapely Hillside“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

T: 15. 4. 2019 

 

19. Rozpočtové opatření OKSS a finančního odboru 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: ZM ÚL na svém jednání 18. 2. 2019, schválilo poskytnutí bezúročné půjčky 

FK Ústí nad Labem – mládež ve výši 1. mil. Kč se splatností do 31. 12. 2021 

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,0 

 

214/9R/19 

Rozpočtové opatření OKSS a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS a finančního odboru ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 000 tis. Kč  

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS ve výši  

1 000 tis. Kč v položce oblast sportu 

2. znění smlouvy o zápůjčce mezi statutárním městem Ústí nad Labem a FK Ústí  

nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

20. Projekt „Nákup krizových bytů“ – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: RM a RK diskutovaly o tom, že městu chybí krizové byty 

- žádost do Fondu ÚK – 1. mil. Kč na nákup krizových bytů – měly by sloužit pro OSV  

- pokud se někdo dostane do problému s bytem, tak je možnost jim poskytnou krizový byt 

na délku 7 dní – rodina musí spolupracovat – poté by rodina mohla byt užívat až 3 měsíce  

- v usnesení je, že žádost podal OSR  
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Ing. Nechybová: s MS to bylo konzultováno?  

 

Ing. Kohl: byt by musel být svěřen na základě příkazní smlouvy  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

215/9R/19 

Projekt „Nákup krizových bytů“ – podání žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého 

kraje 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup krizových bytů“ v rámci dotačního programu 

dle bodu A) tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Nákup krizových bytů“ ve výši min. 50 %  
s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 2 000 tis. Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1 .  Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR 

a )  zpracovat žádost o dotaci na projekt „Nákup krizových bytů“ dle bodu B) 

T: 31. 3. 2019 

 

21. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Základní 

školu Anežky České, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: průtočka v rámci šablon MŠMT  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

216/9R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro Základní školu Anežky České, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 409,04 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: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 409,04 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Základní škole Ústí nad Labem, Anežky 

České 702/17, příspěvkové organizaci ve výši 1 409,04 tis. Kč 

 

22. Platový výměr ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ředitelka od 1. 2. 2019 vykonává funkci třídní učitelky – posouvá 

se plat  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

217/9R/19 

Platový výměr ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 4. 2019 (platový výměr č. 3/2019) 

 

23. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

218/9R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Základní školy Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace, od O2 Czech Republic a. s., Za 

Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO 60193336, ve výši 40 000,- Kč, na 

realizaci aktivit v rámci programu O2 Chytrá škola  
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B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

24. Stanovení platu ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: p. ředitelka postoupí do 7. platového stupně  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

219/9R/19 

Stanovení platu ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e   

1. Bc. Martině Žirovnické, ředitelce Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace  

a) plat s účinností od 1. 4. 2019 (platový výměr č. 4/2019)  

 

25. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území 

statutárního města Ústí nad Labem    

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: nový návrh na usnesení – chyba v titulu  

 

Ing. Tošovský: drobný střet zájmu – je tady nominovaná moje manželka  

 

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

 

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,0 

 

220/9R/19 

Jmenování zástupců  zřizovatele do školských rad základních  

škol na území statutárního města Ústí nad Labem    

 
Rada města po projednání 

 
A )  j men u je      

1. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zástupce zřizovatele 

do školských rad základních škol na území statutárního města Ústí nad Labem: 

a)  na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37: 

 Romana Macka 

 Olgu Bačinovou 
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b)  na Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8: 

 Bc. Lianu Wagnerovou 

 Ing. Vladimíra Skalníka 

c)  na Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5: 

 Karla Kariku 

d)  na Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova  

     349/19: 

 Jiřího Škodu 

 Bc. Michelle Skřivanovou 

e)  na Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19: 

 Ing. Bc. Petra Bandase 

 Mgr. Evu Železnou  

f)  na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6: 

 Ing. arch. Dušana Osleje 

 Karla Punčocháře 

g)  na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5: 

 Mgr. Richarda Matiaška 

 Jana Janečka 

h)  na Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2: 

 Mgr. Martina Krska 

 Olgu Bačinovou 

j)  na Základní škole ústí nad Labem, Mírová 2734/4: 

 Ing. Jiřího Macha 

 Pavla Štěpaře 

k)  na Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4: 

 Bc. Pavla Dufka 

 Mgr. Renatu Zrníkovou 

l)  na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5: 

     Mgr. Jiřího Železného 

 Mgr. Marii Čápovou 

m) na Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6: 

  Jaroslava Péma 

  Mgr. Jana Váchu 

n)  na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17: 

 Pavla Vodseďálka 

 Bc. Denisu Oslejovou 

 o)  na Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38: 

      Bc. Janu Bohuňkovou 

      Ivanu Fišerovou 

p)  na Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A: 

      MUDr. Jiřího Madara 

      PaedDr. Jana Eichlera 

q)  na Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193: 

      Martina Beneše 

      Mgr. Ivetu Hejdukovou 

r)  na Základní škole Ústí na Labem, Rabasova 3282/3: 

      Ludmilu Dostálovou 

      Lukáše Konečného 
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s)  na Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150: 

      Ing. Nicole Wagnerovou 

      Yvetu Tomkovou 

t)  na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277: 

      Mgr. Janu Tošovskou  

 

26. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Javorčák: rozpočtové opatření KT – obsahuje několik oblastí  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

221/9R/19 

Rozpočtová opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených a 

zasmluvněných, ale v r. 2018 nevyčerpaných prostředků ve výši 3 100,00 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených nižším 

čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 100,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

3 100, 00 tis. Kč v položce Městský informační systém 

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

1 000,00 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 000,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  4.900,00 tis.  Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 4.900,00 tis. 

Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4.900,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši  1.700,00 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši  

1.700,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1.700,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

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

1 950,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 
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2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

1 950,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 1 950,00 tis. Kč v položce provozní výdaje (příspěvek na stravování) 

 

27. Poskytnutí peněžitých darů 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: jedná se o poskytnutí peněžitých darů ve výši 20 tis. Kč – budou předány 

na charitativním romském plese 

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

222/9R/19 

Poskytnutí peněžitých darů 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov 

a Školní jídelna, p. o., IČO: 44555440, se sídlem Truhlářova 16, 400 03 Ústí 

nad Labem, zastoupené paní ředitelkou Mgr. Hanou Melzerovou, MBA, na 

volnočasové aktivity dětí 

b) ve výši 20 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov a 

Školní jídelna, p. o., IČO: 44555237, se sídlem Tisá 280, 403 36 Tisá, 

zastoupené panem ředitelem Dr. Milanem Vostrým, na volnočasové aktivity 

dětí 

c) ve výši 20 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov 

a Školní jídelna Ústí nad Labem, p. o., IČO: 44555245, se sídlem Špálova 

2712/2, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupené paní ředitelkou Mgr. Bc. Alenou 

Novotnou, na volnočasové aktivity dětí 

 

28. Územní plán Ústí nad Labem – změna složení a účel expertní skupiny 

Předkládá: Ing. Eva Fialová, radní města 

 

Ing. Fialová: materiál stahuji  

 

Různé 

 

Mgr. Javorčák: informace z Finančního ředitelství – byla nám udělena sankce 3 mil. Kč místo 

sankce 50 mil. Kč, která nám hrozila  

 

Ing. Tošovský: jak je stará tato akce?  

 

Mgr. Javorčák: je to z roku cca 2015  

- sankce nemusí být řešena v ZM – jsou to platby, které vyplynuly z nějakých závazků  
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Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing, Eva Fialová  _______________________________________ 

 

Mgr. Michal Ševcovic _______________________________________ 

 

 Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

 primátor města 

 

Seznam použitých zkratek: 

DZ – důvodová zpráva RM – rada města 

ZOZ – zvláštní odborná způsobilost  RK – rada kraje  

ÚK – Ústecký kraj  MO - městský obvod  

OSV – odbor sociální věcí  ST – Severní Terasa 

OSR – odbor strategického rozvoje  ZM – zastupitelstvo města  

MS – městské služby FK . fotbalový klub   

ZMO – zastupitelstvo městského obvodu  KT – kancelář tajemníka  
 


