
Z á p i s

z 104. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 28. 2. 2022

Omluveni: Mgr. Michal Ševcovic

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Miroslava Lazarová

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 104. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

Reakce rady města na situaci na Ukrajině 

V kolovadle:

materiál k bodu č. 1 a 15

Hlasování o zařazení bodu Reakce rady města na situaci na Ukrajině: 5, 0, 0

Hlasování o předřazení bodů č. 12 a 13 za bod č. 17: 5, 0, 0

Hlasování o předřazení bodu č. 17 za bod č. 3: 5, 0, 0

Hlasování o přítomnosti Mgr. Peterky, místostarosty ÚMO Střekov, na jednání RM: 5, 0, 0

Schválený program:

1. Reakce rady města na situaci na Ukrajině

2. Memorandum o spolupráci

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“

4. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti
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5. Změna výše slev ve veřejné dopravě a jejich kompenzace

6. Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen 

7. Přidělení služebních bytů - Resslova čp. 42

8. Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I - žádost o souhlas

9. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem 

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1023 v k. ú. Neštěmice

11. Prodej části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

12. Pronájem stavby veřejných toalet v Městských sadech

13. Odkoupení částí pozemků v k. ú. Božtěšice za účelem majetkoprávního vypořádání OK 
Petrovická

14. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 
(koncepční část – předfinální verze)

15. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 3. 2022

16. Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb 
řešených metodou EPC s využitím podpory z NPŽP

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty"

18. Poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury 2022

19. Různé

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

1. Reakce rady města na situaci na Ukrajině
Původní číslo materiálu: 2
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: vnější znaky na podporu Ukrajiny - vyvěšena vlajka, nasvícený kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v barvách ukrajinské vlajky
- s ohledem na uprchlickou krizi jsme začali připravovat praktické kroky: dohodnuto ubytování 
migrantů v objektu Hoření, Corso, na kolejích univerzity, CPI a na základě výzvy sbíráme 
jednotlivé nabídky na ubytování od občanů města – v gesci odboru Mgr. Jaremové
- požadavek na starosty, aby nepodnikali kroky samostatně, ale pod jedním vedením, a to 
magistrátu, nabídky na využití volných prostor dát k dispozici odboru sociálních služeb
- mámě přibližně zajištěno ubytování pro 280 – 400 osob
- dnes máme první rodinu - matka s 13letým dítětem, zítra očekáváme další 4 ženy a 3 děti
- lidé z Ukrajiny budou přijíždět bez komerčního zdravotního pojištění, domluveno s EUC klinikou 
zajištění zdravotního ošetření zdarma, zároveň dohodnuta pomoc a spolupráce s Poradnou pro 
integraci, která pomůže s evidencí a zpracováním všech dokladů ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra
- dohodnuta pomoc s Dobrovolnickým centrem, především v rozdělování migrantů na jednotlivá 
místa
- Bc. Žirovnická s PaedDr. Eichlerem připravují začlenění dětí do dětských kolektivů, domluveno s 
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panem rektorem, že se pokusí poskytnout studenty, kteří ovládají ukrajinštinu
- zřízení pietního místa v Ústí nad Labem před Informačním střediskem na Mírovém náměstí
- dalším bodem je spolupráce s městem Vladimir, rada města doporučí zastupitelstvu vypovězení 
smlouvy o spolupráci
- darované věci od lidí byly uloženy v objektu Hoření
- info o možnostech pomoci viz webové stránky města pomoc válečným uprchlíkům - 
usti-nad-labem.page.title
Mgr. Studenovský: Metropolnet zmapuje problematická místa, zakáže přístup na dezinformační 
weby a e-maily a proškolí všechny zaměstnance, jak se chovat – v průběhu tohoto týden dojde k 
rozeslání pokynů
- na webu města bude zveřejněno vše ohledně pomoci, na koho se obracet, kde apod., již nějaké 
body od pátku a soboty zveřejněny
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na finanční podporu uprchlíkům ve výši 1 mil. Kč
- velké gesto - pan Ing. Graf, majitel Centropolu a ústecký patriot, dá 10 mil. Kč na podporu 
uprchlíků
Ing. Dařílek: objekt v Hoření lze využít na výdejnu jídel
pí Macová: návrh na usnesení: RM po projednání
A) důrazně odsuzuje akt ruské agrese proti suverénnímu státu Ukrajina

B) bere na vědomí
1) Připravenost města na případnou uprchlickou krizi, včetně zajištění ubytovacích zařízení a 
zajištění bezplatné lékařské péče prostřednictvím EUC kliniky
2) Zřízení pietního místa před Informačním střediskem města
C) souhlasí
1) S vypovězením smlouvy o partnerství mezi městem Ústí nad Labem a partnerským městem 
Vladimir
2) S poskytnutím částky ve výši 1.000.000,- Kč na pomoc válečným uprchlíkům
D) ukládá PhDr. Ing. Petru Nedvědickému
1) Předložit návrh na vypovězení partnerské smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a partnerským 
městem Vladimir zastupitelstvu města
2) Předložit návrh na poskytnutí částky ve výši 1.000.000,- Kč na pomoc válečným uprchlíkům

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

2481/104R/22
Reakce rady města na situaci na Ukrajině

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) důrazně odsuzuje akt ruské agrese proti suverénnímu státu Ukrajina
  

         

B) bere na vědomí
  

1) připravenost města na případnou uprchlickou krizi, včetně zajištění ubytovacích zařízení 
a zajištění bezplatné lékařské péče prostřednictvím EUC kliniky
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2) zřízení pietního místa před Informačním střediskem města

C) souhlasí
  

1) s vypovězením smlouvy o partnerství mezi městem Ústí nad Labem a partnerským 
městem Vladimir
2) s poskytnutím částky ve výši 1.000.000,- Kč na pomoc válečným uprchlíkům

D) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

1) předložit návrh na vypovězení partnerské smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a 
partnerským městem Vladimir zastupitelstvu města
2) předložit návrh na poskytnutí částky ve výši 1.000.000,- Kč na pomoc válečným 
uprchlíkům

 Termín: 7. 3. 2022

2. Memorandum o spolupráci
Původní číslo materiálu: 1

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Ústí n. L., Bílinou a Ústeckým 
krajem za účelem rozvoje bezpečnostního a datového koridoru
- bez ohledu na dění na Ukrajině
- tři subjekty se rozhodly spolupracovat – město Ústí n. L., Bílina a Ústecký kraj
PhDr. Ing. Nedvědický: doplnil, proč se to týká těch tří subjektů – 2 města z 5, která vyhrála v 
soutěži 5G pro 5 měst
- smysluplné nám přijdou kamery pomocí 5Géčka ovládány v reálném čase a zároveň chytrý 
software, který bude upozorňovat na činnosti, které mohou narušit např. veřejný pořádek apod.
- stát přislíbil 20 mil. Kč pro každé z těch 5 měst
- chceme být připraveni na vysoutěžení technologie a software k této technologii
- pokud stát nic nedá, sejde z toho
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2482/104R/22
Memorandum o spolupráci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem, městem Bílina a 
Ústeckým krajem za účelem rozvoje bezpečnostního a datového koridoru
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3. Vyhlášení veřejné zakázky „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“
Původní číslo materiálu: 2

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

Mgr. Nováková: předmětem této VZ je realizace velkoplošné opravy vozovky Šrámkova, a to ve 
dvou na sebe navazujících úsecích
- předpokládaná hodnota plnění je ve výši 8 mil. Kč bez DPH formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
- nejdříve budou provedeny zkoušky pro zhodnocení, zda je asfaltová směs z vozovky vedlejším 
produktem nebo odpadem
- dle výsledků zkoušky bude tato zakázka zrealizována (oba, jeden úsek) nebo v případě, že je 
směs odpadem, tak náklady jsou příliš vysoké a tato zakázka se realizovat nebude
- samotná realizace prací od 15. 5. 2022 do 30. 7. 2022
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2483/104R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Šrámkova – velkoplošná oprava 
vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8 000 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Šrámková – velkoplošná oprava vozovky“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování 
dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
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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 správy komunikací ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

4. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. schválil usnesením představenstva 
společnosti návrh nových stanov
- změna stanov zahrnuje především legislativní změny dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích a družstvech, v platném znění
Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA – ředitelka Dopravního podniku:
- nejdůležitější změny – původní stanovy z roku 2015, od té doby úprava legislativy, která vede k 
nutnosti změnit i stanovy společnosti, např. vyjmenování činností, dozorčí rada musí mít počet 
členů dělitelný 3, pokud počet zaměstnanců přesahuje 500, musí být 1/3 složená ze zaměstnanců
- nyní 483 zaměstnanců, plus brigádníci a lidé na DPP A DPČ, tj. celkem 490-501 zaměstnanců, a 
tím to je jedna z nejzásadnějších věcí
- jak má magistrát tvořen fond FKSP, tak jsme chtěli tím samým způsobem nastavit fond sociální 
pro Dopravní podnik, dosud 2% ze zisku, ale DP zisk netvoří, tak jsme nemohli
- podle nových stanov by se nadále tvořily 2% z osobních nákladů tím, že by se vytvářel ze zisku a 
zbytek z ostatních kapitálových fondů, což by bylo v pravomoci představenstva společnosti
- další položky stanov doplněny dle skutečnosti
Ing. Dařílek: přihlášeno jako bod do zastupitelstva, paní ředitelka DP je pozvána na jednání
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2484/104R/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem stanov akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 2022
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5. Změna výše slev ve veřejné dopravě a jejich kompenzace
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: byli jsme vyzváni ÚK prostřednictvím pana radního pro dopravu JUDr. 
Hrabáče, abychom změnili výši slev v naší MHD, z důvodu toho, že se Ústecký kraj rozhodl zrušit 
25 % z celkového tarifu, pro studenty, děti a důchodce, nyní je tady návrh, aby se to vrátilo zpět, 
má to dopad na hospodaření DP
- před námi jsou dvě varianty – přistoupíme, tak bude zachován km, který máme hrazený z kraje, 
pokud na to nepřistoupíme, můžeme očekávat vícenáklady do tohoto systému
- reagovali jsme v termínu a požádali jsme kraj o vyčíslení dopadů, když se město nepřihlásí k této 
iniciativě
Ing. Dařílek – paní ředitelka DP mluvila s panem Frankem, pokud nepřijmeme tento požadavek, 
bude nás čekat dopad 6 mil. Kč
- doporučoval bych tedy vyvolat společné jednání představenstva, dozorčí rady, vedení DP, tak aby 
RM dali návrh, zda máme přijmout požadavek kraje
Mgr. Vlach: situace vyvolaná na úrovni státního rozpočtu, ke škrtům dochází na základě iniciativy 
Ministerstva dopravy, které omezuje podporu studentů a seniorů a je otázka, jak na to reagovat z 
pozice města
- nápor na rozpočet je významný, souhlasím s tím, že debata v rámci DP by byla nutná, a také 
vnímám, že je potřeba podporovat DP
- připojuji se k žádosti, ať DP dá návrh na úrovni představenstva a dozorčí rady
Ing. Tošovský: podpořím jednání s DP
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA : v případě, když návrh kraje zamítneme, přijdeme o 6 mil. Kč, 
když přijmeme, dostaneme 1 mil. Kč od kraje
PhDr. Ing. Nedvědický: bylo by dobré svolat společné jednání dozorčí rady a představenstva, kde 
na základě diskuze přijde doporučení, které bychom přijali
Ing. Dařílek a Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA : dozorčí rada ještě nemá 6 člena, bude pozván 
jako host, ve středu je schůze DR
- 14. 3., budeme schvalovat stanovy, zvolíme člena, uzavřeme dodatek smlouvy – změnu tarifu, vše 
možno schválit v jeden den
- změna od 1. 5.
PhDr. Ing. Nedvědický: bereme na vědomí, že rada pověřuje ředitelku DP svoláním orgánu 
společnosti a následné informace o doporučení postupu, termínem do 7. 3. 2022.
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění: RM po projednání:
b) ukládá Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA ředitelce Dopravního podniku svolat společné jednání 
představenstva a dozorčí rady, a následně informovat RM o výsledku společného jednání s 
termínem 7. 3. 2022.

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

Hlasování o společném hlasování bodů č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11: 5, 0, 0

Hlasování o usnesení: 4 - 11: 5, 0, 0
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2485/104R/22
Změna výše slev ve veřejné dopravě a jejich kompenzace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

dopis Krajského úřadu Ústeckého kraje o změně výše slev ve veřejné dopravě a jejich 
kompenzace, ze dne 14.2. 2022

B) ukládá
  

Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA ředitelce Dopravního podniku města Ústí nad Labem

zajistit svolání společného jednání představenstva a dozorčí rady společnosti s cílem 
nalezení jednoznačného doporučení městu Ústí nad Labem a následně o tomto doporučení 
informovat Radu města

 Termín: 7. 3. 2022

6. Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen 
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: dle návrhu
- připomínka zpoplatnění parkovací zóny
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2486/104R/22
Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

s účinností od schválení tohoto usnesení
1. úpravu Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění 
inženýrských sítí do pozemků ve vybraném majetku města, schválené usnesením Rady 
města Ústí nad Labem č.1972/82R/21 ze dne 12.7.2021, upravené usnesením Rady města 
Ústí nad Labem č. 2159/91R/21 ze dne 4.10.2021

7. Přidělení služebních bytů - Resslova čp. 42
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
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Diskuse neproběhla.

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

2487/104R/22
Přidělení služebních bytů - Resslova čp. 42

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu číslo 1.5 o velikosti 0+1 v ul. Resslova 42, Ústí nad Labem 
panu Marku Šefcovi, nar. ************
2. přidělení služebního bytu číslo 4.3 o velikosti 0+1 v ul. Resslova 42, Ústí nad Labem 
paní Janě Hyhlanové, nar. ***********

8. Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I - žádost o souhlas
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2488/104R/22
Rekonstrukce VO Ústí nad Labem I - žádost o souhlas

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z národního plánu obnovy 
prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v rozsahu dle přílohy 
usnesení

9. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem 
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2489/104R/22
Nařízení statutárního města Ústí nad Labem 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vydává
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1) Nařízení obce č. 1/2022, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města 
Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel.

B) schvaluje
  

1. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem 
od 1. 4. 2022

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1023 v k. ú. Neštěmice
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2490/104R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1023 v k. ú. Neštěmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1023 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Neštěmice

11. Prodej části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2491/104R/22
Prodej části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem části pozemku p. č. 674 o výměře cca 14 m2, jejíž součástí je část stavby č. p. 
44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, manželům Pavlu a Renatě Kulesovým, bytem 
*************************************, za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m2
b) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
c) funkční využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

B) ukládá
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1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

12. Pronájem stavby veřejných toalet v Městských sadech
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2492/104R/22
Pronájem stavby veřejných toalet v Městských sadech

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem stavby veřejných toalet bez čp/če včetně pozemku p. č. 741 o výměře 45 m2, 
části pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 5 m2 pro sklad a výpůjčku části pozemku p. č. 
742/1 o výměře cca 36 m2 na předzahrádku, vše v k. ú. Ústí nad Labem, Mgr. et Bc. Ivaně 
Balcarové, *****************************************, za těchto podmínek:
a) celkové nájemné ve výši 28.000,- Kč/rok bez DPH
b) pronájem na dobu určitou 15 let s možností uplatnit opci na prodloužení doby trvání 
nájmu dvakrát vždy o 5 let
c) účel nájmu: zřízení a provozování bistra se zachováním veřejných toalet
d) provozní doba veřejných toalet bude min. v rozsahu:
listopad - duben 9:00 - 14:00 hodin kromě víkendů
květen – červen 9:00 – 16:30
červenec - srpen 9:00 – 20:00
září – říjen 9:00 – 16:30
e) vstupné za veřejné toalety bude max. do výše 10,- Kč/osoba
f) projektová dokumentace přestavby musí být schválena pronajímatelem
g) příspěvek pronajímatele na náklady spojené s provozem veřejných toalet ve výši 
100.000,- Kč/rok včetně DPH

13. Odkoupení částí pozemků v k. ú. Božtěšice za účelem majetkoprávního vypořádání OK 
Petrovická
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 14, 15, 16: 5, 0, 0

Hlasování o usnesení k bodům č. 14, 15, 16: 5, 0, 0

2493/104R/22
Odkoupení částí pozemků v k. ú. Božtěšice za účelem majetkoprávního 
vypořádání OK Petrovická

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s odkoupením částí pozemků
a) p. č. 329/2 o výměře 14 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 329/46,
b) p. č. 329/2 o výměře 1 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 329/47,
c) p. č. 331 o výměře 1 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 331/2,
d) p. č. 331 o výměře 1 m2 označené dle GP č. 505-370/2011 jako pozemek p. č. 331/3,
vše v k. ú. Božtěšice, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč od pana Josefa Rohouše, bytem 
**********************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) 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

14. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 (koncepční část – předfinální verze)

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

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

2494/104R/22
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Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 (koncepční část – předfinální verze)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. stav přípravy koncepční části Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
pro programové období 2021-2027,
2. návrh implementace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové 
období 2021-2027 vč. návrhu na rozdělení kompetencí ve schvalovacích procesech,

B) ukládá
  

Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstovi primátora

předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání informace dle bodu A) tohoto 
usnesení.

 Termín: 31. 3. 2022

15. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 3. 2022
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

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

2495/104R/22
Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 3. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelů příspěvkových organizací s účinností 
od 1. 3. 2022 takto:
a) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 118/2022)
b) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 119/2022)
c) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 120/2022)
d) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 121/2022)
e) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 122/2022)
f) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
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organizace (platový výměr č. 123/2022)
g) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 124/2022)
h) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 125/2022)
i) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 126/2022)
j) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 127/2022)
k) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 128/2022)
l) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 129/2022)
m) Mgr. Bc. Daniel Příhoda, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 130/2022)
n) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 131/2022)
o) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 132/2022)
p) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 133/2022)
q) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 134/2022)
r) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 135/2022)
s) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 136/2022)

16. Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb 
řešených metodou EPC s využitím podpory z NPŽP

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

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

2496/104R/22
Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických 
služeb řešených metodou EPC s využitím podpory z NPŽP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy, kterou smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 
2020 a jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb spočívající v přípravě a organizaci veřejné 
zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC s využitím 
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podpory z programu OPŽP pro rekonstrukci energetického hospodářství ve vybraných 
budovách tatutárního města Ústí nad Labem. Dohoda je přílohou tohoto usnesení.

B) souhlasí
  

s udělením výjimky z postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který upravuje 
Směrnice Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek ze dne 11. 03. 2019. Znění 
výjimky je přílohou tohoto usnesení.

C) schvaluje
  

uzavření příkazní smlouvy na základě výjimky v bodě B se společností PKV BUILD s.r.o. 
(IČ: 28149785) zastoupené Ing. Jiřím Pechem za cenu v celkové výši 987 400,00 Kč bez 
DPH, jejímž předmětem je poskytnutí služeb spočívající v přípravě a organizaci veřejné 
zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC s využitím 
dotační podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy 
nebo obdobných programů pro rekonstrukci energetického hospodářství ve vybraných 
budovách Statutárního města Ústí nad Labem. Příkazní smlouva je přílohou tohoto 
usnesení.

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty"
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: peníze máme v provizoriu schváleny v rámci rozpočtu, nyní tedy poskytujeme 
půlku, jedná se o naše největší kluby. Přílohou materiálu je tabulka, kde je uvedeno, jaké peníze 
jdou teď a kolik bude následovat
PhDr. Ing. Nedvědický: z tohoto návrhu, který jste připravili, vychází i návrh rozpočtu, který je 
projednán se všemi kluby
Bc. Čmejlová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2497/104R/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
v roce 2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - tradiční olympijské sporty 
reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně 
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mládežnických kategorií“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. (IČ 27048128) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 20 let“ ve výši 2.059.000,- Kč
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. (IČ 272 74 055) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2022" ve výši 2.199.500,- Kč
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek (IČ 44227116) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 2.387.000,- Kč
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2022" ve výši 2.667.500,- Kč
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 14866714) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 1.029.500,- Kč
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. (IČ 25005758) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2022" ve výši 1.556.000,- Kč
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - práce s mládeží do 20 let“ ve výši 1.100.000,- Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. (IČ 26632217) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2022" ve výši 1.556.000,- Kč
ch) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - práce s 
mládeží do 20 let“ ve výši 608.500,- Kč
i) Florbal Ústí, z. s. (IČ 01495615) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2022" ve výši 444.500,- Kč

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - ostatní seniorské kolektivní 
sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a s 
následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2022" ve výši 235.000,- Kč
b) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. (IČ 06350488) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
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rok 2022" ve výši 235.000,- Kč

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální seniorské sporty 
reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži“ a s následným 
uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 04610881) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2022" ve výši 140.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 27043584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2022" ve výši 70.000,- Kč
c) USK PROVOD, z.s. (IČ 18381375) na částečnou úhradu nákladů spojených s účelem 
poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2022" ve výši 70.000,- Kč

4. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty - individuální juniorské sporty" a 
s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44223609) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2022" ve výši 120.000,- Kč
b) TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. (IČ 44225261) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 20 let" ve výši 150.000,- Kč
c) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a 
individuálních sportů - práce s mládeží do 20 let" ve výši 100.000,- Kč
d) KST Apollo Ústí nad Labem z.s. (IČ 07211104) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s účelem poskytnutí dotace na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů - 
práce s mládeží do 20 let" ve výši 70.000,- Kč

5. se zněním Smluv o poskytnutí dotace v oblasti sportu "Tradiční kolektivní a individuální 
sporty" dle přílohy č. 1- 4 tohoto usnesení.

B) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 7. 3. 2022

18. Poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury 2022
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Původní číslo materiálu: 13
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: byla podána žádost na individuální dotaci společnosti CRAZY Production na 
částečnou úhradu nákladů akce „12. Ples Severočeských patriotů“ ve výši 250 tis. Kč
- kulturní komise nepřijala žádné usnesení
- jedná se o tradiční společenskou akci v ÚL, p. Zajíček se rozhodl na poslední chvíli ples 
uspořádat, když se rozvolnila opatření
Mgr. Vlach: komise se neshodla na výši podpory
- doporučil bych nějakou podporu, akci neznám, ale hlasoval bych pro variantu 1
- úprava usnesení – bod b) ukládá
PhDr. Ing. Nedvědický: je to akce zajímavá, podporovaná i p. Grafem
- přímluva za podporu ve výši 200 tis. Kč
Bc. Čmejlová: musíme vyřešit finanční krytí poskytnuté dotace, v rozpočtu není počítáno s 
rezervou
PhDr. Ing. Nedvědický: doplňuje, že bude kde vzít min. 150 tis. z Fairtrade
- způsob krytí dodám T. Vlachovi – předloží doplnění znění
Bc. Čmejlová: návrh na usnesení varianta 1, kdy RM doporučuje dotaci ve výši 200 tis. a doplněný 
o ukládací část - panu náměstkovi předložit na jednání ZM

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

2498/104R/22
Poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a 
sportu určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy se společností CRAZY 
Production, s. r. o. (IČ 28363086) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "12. Ples 
Severočeských patriotů" ve výši 200.000,- Kč

2. se zněním smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 
2022 - dotace poskytovaná mimo dotační program dle přílohy tohoto usnesení

B) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 7. 3. 2022

19. Různé
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Původní číslo materiálu: 18
Diskuse proběhla.

PhDr. Nedvědický: telefonicky dohodne s ředitelkou Dopravního podniku Mgr. Ing. Simoně 
Mohacsi, MBA doplnění některých autobusů a trolejbusů o vlajku Ukrajiny

Mgr. Vlach: děkanka projevila zájem o podporu studentů FF UJEP - Studenti filozofické fakulty 
UJEP pořádají protestní akci na odsouzení ruské agrese
- akce se koná 1. 3. 2022 od 18:00 před budovou Filozofické fakulty UJEP

pí Lazarová: připomínám, že 1. 3. 2022 bude porada se starosty

PhDr. Ing. Nedvědický doplňuje: v programu porady starostů vystoupí Ing. Kirbs s novými 
informacemi o hospodaření s odpady
- úkol pro J. Šimanovského – připravit seznam objektů a nemovitostí, které chcete zdanit nejvyšší 
sazbou daně z nemovitosti, vyhláška musí být do června připravena a musí obsahovat jednotlivě 
vyjmenované objekty

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Miroslava Lazarová

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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