
Z á p i s

z 101. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 31. 1. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

         

Schválení programu

XXXX předložil členům Rady ke schválení program 101. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

24. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

25. Zmocnění pro MO Severní Terasa
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

26. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele DPS Bukov
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

27. Uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy s PB Centrem
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS

Hlasování o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 25 za bod č. 2 (aby materiály tajemníka byly za sebou)
- bodu č. 26 za bod č. 23 (aby materiály OMOSRI byly za sebou)

V kolovadle:

Materiály k bodu č. 23
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Poznámka: k bodu č. 17 a 20 je přizván ředitel MSUL Ing. Vohryzka

Informace: vítám pana starostu Šimanovského, Mgr. Peterku, Bc. Tomkovou, kteří využili svého 
práva zúčastňovat se jednání RM Ústí nad Labem.
Mohou se zapojovat do diskuze ke všem bodům, bez práva hlasovat.

Schválený program:

1. Směrnice RM Poskytování informací

2. Zmocnění pro MO Střekov

3. Smlouva o spolupráci se společností ČEZ, a.s.

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná oprava 
vozovek“

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Jizerská 10 -22 - velkoplošná oprava vozovky“

7. Vyhlášení veřejné zakázky „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“

8. Veřejná zakázka „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené 
příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“ - výběr dodavatele

9. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

10. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Ústí nad Labem

12. Záměr prodeje pozemků se stavbami garáží v k. ú. Ústí nad Labem

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1923/2 v k. ú. Klíše

14. Záměr prodeje pozemku p. č. 1941/47 v k. ú. Ústí nad Labem

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Bukov

16. Pronájem části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem

17. Záměr pronájmu Zimního stadionu Ústí nad Labem

18. Prodej pozemků p. č. 1018/19 a 1018/20 v k. ú. Předlice

19. Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích

20. Dodatek k mandátní smlouvě - správa bytového fondu

21. Využití předkupního práva k odkoupení pozemků v k. ú. Všebořice

22. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace

23. Ukončení funkčního období ředitelky MŠ Sluníčko

24. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

25. Zmocnění pro MO Severní Terasa
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26. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace

27. Uzavření Dodatku č.5 Nájemní smlouvy s PB Centrem spol. s r.o.

28. Různé

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Směrnice RM Poskytování informací
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: reakce na spuštění nového modulu 106 v prostředí FormFlow
- text nové směrnice zohledňuje legislativní změny
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2431/101R/22
Směrnice RM Poskytování informací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vydává
  

směrnici rady města č. 1/2022 Poskytování informací ve znění příloh důvodové zprávy

2. Zmocnění pro MO Střekov
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: ze Střekova přišly dvě žádosti o udělení zmocnění pro 2. místostarostku Mgr. 
Alešu Kymličkovou, k podání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektu „Rekonstrukce 
kaple v Sebuzíně“. V jednom případě z dotačního programu
vyhlašovaného Ústeckým krajem, v druhém případě z dotačního programu vyhlašovaného 
Ministerstvem kultury ČR
- interním šetřením bylo zjištěno, že dotační program Ministerstva kultury ČR v letošním roce z 
důvodu úsporných opatření vyhlašován nebude
- v druhém případě navrhujeme zmocnění udělit i přes to, že MO Střekov v současné chvíli 
hospodaří v rozpočtovém provizoriu a nemá tak zajištěné zdroje na předfinancování
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2432/101R/22
Zmocnění pro MO Střekov
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1) informaci o žádosti MO Střekov ze dne 13. 1. 2022, doručené dne 14. 1. 2022, o udělení 
plné moci pro MO Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu 
"Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022" 
vyhlášeného Ústeckým krajem, na realizaci projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně".

2) informaci o žádosti MO Střekov ze dne 13. 1. 2022, doručené dne 14. 1. 2022, o udělení 
plné moci pro MO Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu 
"Program ORP MKCR pro rok 2022" vyhlášeného Ministerstvem kultury, na realizaci 
projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně".

3) informaci o nevyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností v roce 2022

B) zmocňuje
  

Mgr. Alešu Kymličkovou, 2. místostarostku městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, k 
podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022" vyhlášeného Ústeckým krajem, na 
realizaci projektu "Rekonstrukce kaple v Sebuzíně".

3. Smlouva o spolupráci se společností ČEZ, a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: jedná se o jedno z dalších memorand o spolupráci mezi městem Ústí nad 
Labem a společností ČEZ, a.s.
- cílem je vzájemná informovanost o veškerých skutečnostech, které se týkají rozvoje města v 
oblasti energetiky a v souvisejících oblastech
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 4, 5, 6, 7, 8: 6, 0, 0

2434/101R/22
Smlouva o spolupráci se společností ČEZ, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a společností ČEZ, a.s.

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“
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Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2435/101R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova - velkoplošná oprava 
uličního prostoru“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Puškinova - velkoplošná oprava uličního 
prostoru“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Puškinova 
- velkoplošná oprava uličního prostoru“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Puškinova - 
velkoplošná oprava uličního prostoru“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná oprava vozovek“
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2436/101R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná 
oprava vozovek“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – 
velkoplošná oprava vozovek“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 400 000,- Kč 
bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná 
oprava vozovek“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Arbesova, 
Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“, včetně případného vylučování 
dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Arbesova, 
Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Jizerská 10 -22 - velkoplošná oprava vozovky“
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2437/101R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Jizerská 10 -22 - velkoplošná oprava vozovky“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava 
vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 800 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava 
vozovky“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Jizerská 10 
– 22 – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Jizerská 10 – 22 – 
velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

7. Vyhlášení veřejné zakázky „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2438/101R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Komplexní lesnické činnosti na 
katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ s 
hodnotou plnění ve výši 2 300 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního 
řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním 
území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“, která je přílohou 
důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Komplexní 
lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 
2022 - 2024“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Komplexní lesnické 
činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 
2024“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny 
Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Rostislav Rokos, odborný lesní hospodář ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Jan Hodný, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO
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8. Veřejná zakázka „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím 
zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“ - výběr dodavatele

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2439/101R/22
Veřejná zakázka „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad 
Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“ 
- výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Telekomunikační 
služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské 
obvody a městskou policii“ takto:

1. O2 Czech Republic a.s.
2. T-Mobile Czech Republic a.s.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové 
organizace, městské obvody a městskou policii“, který se umístil na prvním místě v pořadí, 
tj. O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 601 93 
336, s nabídkovou cenou ve výši 10 317 157,92 Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Telekomunikační služby pro Statutární 
město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou 
policii“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 601 93 336, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

9. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 
Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.

Ing. Filáčková: na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a 
rozborů zpracovalo OÚPSŘ jako pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva návrh 
zadání ÚP Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu
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- návrh zadání nového ÚP byl v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění 
podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska
- aktuálně probíhá vyhodnocování výsledků projednávání a zpracování požadavků do návrhu 
zadání v souladu se stavebním zákonem
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 10 – 16 a 18, 19, 20: 6, 0, 0

2440/101R/22
Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o průběhu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem a změn 
stávajícího Územního plánu Ústí nad Labem č. 1, 2 a 3.

2. návrh rozhodnutí
a) o dalším postupu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem

- V souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem upraví návrh zadání na základě výsledků projednání a předloží jej 
ke schválení zastupitelstvu města.

b) o dalším postupu pořizování Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Labem

- V souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořizovatel veřejně projedná návrh změny č. 1.

c) o dalším postupu pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ústí nad Labem

- V souladu s § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořizovatel předloží dopracovaný návrh změny č. 2 krajskému 
úřadu a v případě kladného stanoviska bude dopracovaný návrh změny č. 2 opakovaně 
veřejně projednán.

B) ukládá
  

Ing. Eva FIalová

a) předložit informaci dle bodů A) 1. a 2) a, b, c zastupitelstvu města

 Termín: 7. 2. 2022
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10. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2441/101R/22
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 3419/16 o výměře 6 m2, ost. plocha – jiná plocha,
b) p. č. 3419/18 o výměře 31 m2, ost. plocha – ost. komunikace,
c) p. č. 3419/19 o výměře 28 m2, ost. plocha – ost. komunikace,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
17/U/Zi/2021 dle bodu A)1.

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2442/101R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 181/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Božtěšice pro 
vlastníka pozemku p. č. 178, vše v k. ú. Božtěšice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 2.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

12. Záměr prodeje pozemků se stavbami garáží v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2443/101R/22
Záměr prodeje pozemků se stavbami garáží v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Ústí nad Labem, a to
a) pozemku p. č. 350/3 o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
b) pozemku p. č. 350/7 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
c) pozemku p. č. 350/9 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
d) pozemku p. č. 350/10 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
e) pozemku p. č. 351/4 o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
f) pozemku p. č. 351/5 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
g) pozemku p. č. 351/6 o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
h) pozemku p. č. 351/7 o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
i) pozemku p. č. 351/8 o výměře 22 m2, jehož součástí je cizí stavba bez čp/če, garáž, LV 
2746

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1923/2 v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2444/101R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1923/2 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 12 z 23



A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1923/2 o výměře cca 5 m2 z celkové výměry 1271 m2 
v k. ú. Klíše za účelem výstavby garáže.

14. Záměr prodeje pozemku p. č. 1941/47 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2445/101R/22
Záměr prodeje pozemku p. č. 1941/47 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1941/47 o výměře 56 m2 v k. ú. Ústí nad Labem.

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Bukov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2446/101R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Bukov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 791/1 o výměře cca 190 m2 z celkové výměry 1115 
m2 v k. ú. Bukov za účelem rozšíření zahrady.

16. Pronájem části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2447/101R/22
Pronájem části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 185/1 o výměře 53 m2 z celkové výměry 586 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem paní Jitce Jánské, ***************************************** za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 16,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití – přístupová a příjezdová cesta
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen, nesmí být na něm umístěny 
žádné pevné překážky a musí být přístup ke všem přilehlým nemovitostem
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

17. Záměr pronájmu Zimního stadionu Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Hlávka: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, na základě společného jednání s vedením města 
požádal o možnost pronájmu areálu Zimního stadionu Ústí nad Labem
- Zimní stadion Ústí nad Labem v současné době spravují na základě zřizovací listiny Městské 
služby Ústí nad Labem, p.o.
- hlavními důvody pro pronájem: úspory v nákladech na správu a provoz areálu, možnost získání 
dotací na rozvoj areálu spolkem, narovnání smluvních vztahů a financování provozu areálu a 
sportovních klubů

Ing. Vohryzka: hlavním důvodem je získání dotace
- vyčíslení nákladů: přehled lidí, majetku, smluv, přehled plánovaných akcí, plán veřejného 
bruslení
- online rezervační systém
- nutné pořízení nové rolby
PhDr. Ing. Nedvědický: kolik vychází absolutní úspora?
Ing. Hlávka: špatně se to odhaduje cca 1 – 2 mil. Kč
pí Lazarová: kolik stojí pořízení nové rolby?
Ing. Vohryzka: nová rolba stojí 4,5 mil. Kč
- jsou další možnosti: půjčení rolby nebo financovat na leasing
- doufáme, že se nám i Slovanu budou zvyšovat tržby
- otázka zachování ledové plochy
p. Šimanovský: víme, že Slovan dostává dotace, aby nenastala situace, že nebudou mít peníze
Mgr. Ševcovic: dostávají schválený dotační titul, významná dotace z rozpočtu
- dostávají zvlášť na dospělé a na mládež
p. Šimanovský: vždy byla podmínka, že museli hrát účastníci v první lize
- výsledky jsou teď takové, že na sestupu
Ing. Vohryzka: tu šanci bych jim dal, určitě se budou snažit
Mgr. Ševcovic: takto byl dotační titul schválen, bez vymezení úspěšnosti
- jsou zde další subjekty, které by mohly být ohroženy
Ing. Hlávka: smlouva by se s účinností uzavírala 1. 5. 2022
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- schvalování záměru spadá do kompetence RM, pronájem schvaluje ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2451/101R/22
Záměr pronájmu Zimního stadionu Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se záměrem pronájmu areálu Zimního stadionu Ústí nad Labem, který se nachází na 
pozemcích p.č. 418/2, 418/6, 418/8, 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/7, 420/8 a 420/9, vše v 
k.ú. Klíše, včetně objektů a jejich součástí, na pozemcích se nacházejících a movitého 
majetku, sloužícího k provozu areálu, subjektu HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, 
IČ: 44227116, za podmínek:
a) provozování sportovní činnosti, ke které je areál určen, včetně pořádání sportovních a 
kulturních akcí za účasti veřejnosti
b) nájemné ve výši min. 900 000,-Kč bez DPH/rok
c) nájemce odpovídá za zajištění správy, provozu, ochrany a údržby včetně revizí a servisu 
předmětu nájmu
d) pronájem na dobu určitou 10 let
e) zachování stávajících smluvních vztahů, uzavřených současným provozovatelem
f) smluvní vztahy budou uzavírány vždy po předchozím souhlasu pronajímatele
g) uhrazení kauce ve výši 1 měsíčního nájmu z minimální výše nájemného před 
projednáním pronájmu příslušným orgánem města, tj. 75 000,-Kč
h) pronajímatel bude hradit uznatelné skutečné náklady na energie spotřebované v rámci 
provozu areálu, do maximální výše spotřeby elektrické energie 2 446 000,- Kč, vodného 
610 000,-Kč a tepla 1 780 000,-Kč, včetně DPH ročně
ch) pronajímatel bude hradit skutečné náklady na jednotlivé opravy a údržbu předmětu 
nájmu nad 10 000,-Kč bez DPH do maximální výše 1 200 000,-Kč včetně DPH ročně
i) pronajímatel bude hradit částku na infrastrukturu (provoz areálu) ve výši 5 900 000,-Kč 
ročně
j) nájemce zajistí minimálně 2x týdně v rozsahu nejméně 2 hodin konání veřejného 
bruslení. V době jarních prázdnin v okrese Ústí nad Labem poté min. 3x týdně v rozsahu 2 
hodin
k) nájemce pronajímateli rezervuje dva termíny ročně pro výpůjčku areálu za účelem 
konání akcí městem, určené po vzájemné dohodě vždy min. 6 měsíců před konáním 
samotné akce

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem v 
souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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 Termín: 7. 2. 2022

18. Prodej pozemků p. č. 1018/19 a 1018/20 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2448/101R/22
Prodej pozemků p. č. 1018/19 a 1018/20 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem pozemků p. č. 1018/19 o výměře 65 m2 a p. č. 1018/20 o výměře 186 m2 v k. 
ú. Předlice společnosti AEC NOVÁK s. r. o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ 49097652 za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 315.000,- Kč
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa a 
na území archeologických nalezišť – ÚAN III.
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně znaleckého posudku.

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

19. Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2449/101R/22
Žádost o příspěvek na hospodaření v lesích

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. podání žádosti o příspěvek z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích dle 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. ze dne 19. 2. 2014 o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

20. Dodatek k mandátní smlouvě - správa bytového fondu
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2450/101R/22
Dodatek k mandátní smlouvě - správa bytového fondu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku k Mandátní smlouvě o obstarání správy bytového fondu a výkonu 
dalších práv a povinností ze dne 1.8.2006 s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 
nad Labem, IČ 71238301, z důvodu zvýšení měsíčně mandátní odměny na 270,-Kč za 
spravovanou bytovou jednotku bez DPH, a to s účinností od 1.1.2022.

21. Využití předkupního práva k odkoupení pozemků v k. ú. Všebořice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Hlávka: město obdrželo v rámci předkupního práva nabídku odkupu pozemků od společnosti 
Tlaková plynárna Ústí nad Labem a. s.
- předkupní právo nebylo po schválení nového ÚP zapsáno do katastru nemovitostí
- jedná se o pozemky v bývalém areálu Užín – jde o komunikace
pí Lazarová: za kolik bychom to kupovali?
Ing. Hlávka: nutný znalecký posudek, který by cenu stanovil
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

2452/101R/22
Využití předkupního práva k odkoupení pozemků v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s využitím předkupního práva dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k nabytí částí pozemků p. č. 876/3 o výměře 
252 m2, p. č. 898/3 o výměře 2179 m2, p. č. 898/25 o výměře 5941 m2, p. č. 898/427 o 
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výměře 370 m2, p. č. 898/443 o výměře 1016 m2, p. č. 898/446 o výměře 3245 m2 a p. č. 
898/447 o výměře 15954 m2, vše v k. ú. Všebořice od společnosti Tlaková plynárna Ústí 
nad Labem a. s., Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem.

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému - náměstkovi primátora

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

 Termín: 7. 2. 2022

22. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Ing. Starý: RM je předkládán návrh na odsouhlasení přijetí účelově určeného peněžitého daru ve 
výši 10 000,-Kč od AJK Centrum s.r.o. do vlastnictví MŠ 5. května, Ústí nad Labem
- dar bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem školy, výchovou a vzděláváním
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2453/101R/22
Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Mateřské školy, Ústí nad 
Labem, 5. května 53, příspěvkové organizace, IČ 72745053, od AJK Centrum s.r.o., 
Jahodová 161, 403 40 Ústí nad Labem, IČ 25039814, ve výši 10 000,00 Kč. Dar bude 
použit pro účely financování nákladů spojených s provozem školy, výchovou a 
vzděláváním.

23. Ukončení funkčního období ředitelky MŠ Sluníčko
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Ing. Starý: v roce 2022 končí Ireně Holakovské šestileté období na pracovním místě ředitelky MŠ 
Sluníčko, Ústí nad Labem
- v současné době je paní Holakovská na rodičovské dovolené s předpokládaným návratem do 
konce kalendářního roku 2022
- odbor MOSRI doporučuje RM nevyužít práva zřizovatele na vyhlášení konkursního řízení a 
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navrhuje, aby Irena Holakovská zahájila od 1. 7. 2022 další šestileté období na pracovním místě 
ředitelky MŠ Sluníčko
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2454/101R/22
Ukončení funkčního období ředitelky MŠ Sluníčko

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitelky
a) Ireny Holakovské, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace

B) rozhoduje
  

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí 
pracovní místo ředitelky Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace

24. Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: materiál, který se vztahuje k projektu „Ústí nad Labem – Vaňov Opěrná 
zeď – oprava kotev“
- v průběhu stavby nastaly změny, které bylo nezbytné technicky zohlednit
- samotné změny, které představují především méně práce, činí o 2 tis. Kč méně
- žádám o vrácení této částky do rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2456/101R/22
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

25. Zmocnění pro MO Severní Terasa
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: žádost o udělení zmocnění pro podání žádosti o dotaci z dotačního programu 
Ústeckého kraje na akci „Open air koncert Severočeského divadla, s.r.o. v rámci oslavy Dne 
Severní Terasy“
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2433/101R/22
Zmocnění pro MO Severní Terasa

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o žádosti MO Severní Terasa ze dne 27. 1. 2022, o udělení plné moci pro MO 
Severní Terasa k podání žádosti o poskytnutí dotace Ústeckým krajem, na realizaci akce 
"Open air koncert Severočeského divadla, s.r.o. v rámci Dne Severní Terasy".

B) zmocňuje
  

Jaroslava Šimanovského, starostu městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, k 
podání žádosti o poskytnutí dotace Ústeckým krajem, na realizaci akce "Open air koncert 
Severočeského divadla, s.r.o. v rámci Dne Severní Terasy".

26. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Ing. Starý: obdrželi jsme rezignaci paní ředitelky Domova pro seniory Bukov
- Mgr. Věra Vonková působila na pozici ředitelky Domova pro seniory Bukov od samotného 
počátku zřízení této příspěvkové organizace
- za dlouholetou práci v oblasti poskytování sociálních služeb navrhuje odbor MOSRI vyslovit 
Mgr. Věře Vonkové poděkování
- předkládáme návrh na vyhlášení VŘ na vedoucí pracovní místo ředitele této příspěvkové 
organizace tak, aby mohla být pozice obsazena od 1. 7. 2022
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- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2455/101R/22
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Mgr. Věry Vonkové na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory 
Bukov, příspěvkové organizace

B) děkuje
  

1. Mgr. Věře Vonkové, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace
a) za její dlouholetou činnost v oblasti sociálních služeb

C) vyhlašuje
  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro seniory 
Bukov, příspěvkové organizace

D) schvaluje
  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení

E) jmenuje
  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT OMOSRI
2. komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory 
Bukov, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně Rady seniorů města Ústí nad Labem
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT OMOSRI
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Mgr. Věra Vonková, ředitelka Domova pro seniory Bukov
Ing. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa

F) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby ředitel/ka Domova pro seniory Bukov, 
příspěvkové organizace byl/a jmenován/a na vedoucí pracovní místo nejpozději s účinností 
od 1. 7. 2022

 Termín: 25. 4. 2022

27. Uzavření Dodatku č.5 Nájemní smlouvy s PB Centrem spol. s r.o.
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: předmětem jednání je uzavření nájemní smlouvy s firmou PB Centrum spol. s.r.o.
- objekt využívají odbor sociálních služeb a odbor sociálních věcí
- změna výměru a změny paušálu za energie
- došlo k úspoře

Mgr. Vlach: měli jsme jednání PB Centra k výši paušálům, požadavek navýšení je oprávněný
- možnost nahlédnutí do faktur
- děkuji panu tajemníkovi za jednání s OSV
- vhodná určitá míra obezřetnosti v rámci stávající smlouvy
- nově se navrhuje, že dodatek bude schvalovaný statutárním zástupcem
- jedná se o poměrně významnou částku
- navrhuji vypustit z dodatku bod č. 4
PhDr. Ing. Nedvědický: souhlasíte pane náměstku s tím, že pan Červenka předloží usnesení v 
tomto upraveném znění?
Mgr. Vlach: ano, souhlasím
Ing. Červenka: návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2457/101R/22
Uzavření Dodatku č.5 Nájemní smlouvy s PB Centrem spol. s r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

Uzavření Dodatku č.5 k Nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 (nájem nebytových prostorů v 
objektu fy PB Centrum spol. s r.o. pro potřeby odboru sociálních věcí a odboru sociálních 
služeb), který je přílohou tohoto usnesení

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 22 z 23



28. Různé
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: seznámení starostů s financováním jednotlivých MO

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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