
Z á p i s

z 105. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 3. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

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 105. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

Hlasování o souhlasu přítomnosti Mgr. Peterky, místostarosta: 6, 0, 0

35. Přijímání darů pro pomoc Ukrajině
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

36. Žádost o snížení nájemného Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

37. Návrh na pojmenování veřejného prostranství jako „Park rodiny Schichtů“, v části obce 
Střekov, v katastrálním území Střekov
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Hlasování o předřazení:
- bodu č. 20 na 10,00 (pozván notář k aktu a podpisu stanov DP radními)
- bodu č. 36 před bod č. 21, (aby materiály ODM za sebou)
- bod č. 37 za bod č. 3 (materiály tajemníka za sebou)

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 35



Hlasování o celém upraveném programu: 6, 0, 0

         

Schválený program:

1. Dozorčí rada Collegium Bohemicum

2. Sociální fond – vyúčtování za r. 2021

3. Dozorčí rada Metropolnet a.s.

4. Návrh na pojmenování veřejného prostranství jako „Park rodiny Schichtů“, v části obce 
Střekov, v katastrálním území Střekov.

5. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

6. Veřejná zakázka „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města 
Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ – zrušení a znovuvyhlášení

7. Veřejná zakázka „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“ - výběr 
dodavatelů

8. Veřejná zakázka „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“ - výběr dodavatele

9. Veřejná zakázka „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

10. Veřejná zakázka „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“ - výběr dodavatele

11. Veřejná zakázka „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“ - výběr 
dodavatele

12. Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou

13. Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém

14. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2022

15. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných finančních prostředků

16. Čištění komunikací - dodatek smlouvy - Vávlav Rožníček, IGNIS

17. Přidělení služebního bytu

18. Správa, údržba, obnova a provozování světelných signalizačních zařízení - dodatek č. 1 
smlouvy o dílo

19. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026, 1029 a 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

21. Žádost o snížení nájemného Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

22. Potápěči Ústí nad Labem, p.s. - žádost o uznání nákladů dotace poskytnuté v roce 2021

23. Rozpočtové opatření OŠKS – uspořené finanční prostředky z roku 2021

24. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti

25. Rozpočtové opatření OŠKS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2021
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26. Rozpočtové opatření OŠKS

27. Změna zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace

28. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s přijetím 
příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace – MŠ Zvoneček

29. Převzetí nepatrného majetku

30. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž pro Pečovatelskou 
službu Ústí nad Labem, p. o.

31. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků SFŽP 
z projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“ – 
Kotlíkový specialista

32. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - schválení akceptace 
dotace z Operačního programu Technická pomoc

33. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP a ukončení projektu Podpora řízení ITI ÚChA 
III.

34. Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Smlouva o poskytnutí dotace č. 1128110042 a 
Smlouva o úvěru č. 1128120043

35. Rozpočtové opatření KP a KT

36. Rozpočtová opatření KP

37. Přijímání darů pro pomoc Ukrajině

38. Různé

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

1. Dozorčí rada Collegium Bohemicum
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: pan ředitel PhDr. Koura, Ph.D. se na město obrátil s žádostí, aby byli opětovně 
jmenováni Mgr. Tomáš Rieger a Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., kteří již vykonávali tuto činnost 
členství v DR, a jejichž členství již uplynulo
- předkládám materiál, o jejich novém jmenování
PhDr. Ing. Nedvědický: dotaz na následné provozní financování v dalších letech
Ing. Tošovský: jakým způsobem se zasadí o to, aby příští akce byla z hlediska hostů důstojnější?
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2499/105R/22
Dozorčí rada Collegium Bohemicum
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

členy dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. Mgr. Tomáše Riegra a Mgr. 
Petra Karlíčka, Ph.D.

2. Sociální fond – vyúčtování za r. 2021
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: vyúčtování sociálního fondu za loňský rok
- příjem do sociálního fondu byl lehce podhodnocen, z ohledu na vývoj mezd navrhujeme zapojit 
volné finanční prostředky ve výši 479 tis. Kč a jednak dofinancovat z finanční rezervy 122 tis. Kč 
tak, aby byl zachován objem 5 %
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2500/105R/22
Sociální fond – vyúčtování za r. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

vyúčtování Sociálního fondu za r. 2021

B) schvaluje
  

rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru v celkové výši 601,95 tis. Kč 
takto:
a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním účtu k 
31.12.2021 „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 479,12 tis. Kč
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 122,83 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 601,95 tis. 
Kč v položce Sociální fond

3. Dozorčí rada Metropolnet a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: z DR odstoupil pan Lauda, na MTP proběhla tajná volba a vzešel z ní pan Ing. 
Kolář
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2501/105R/22
Dozorčí rada Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

oznámení o odstoupení p. Felixe Laudy z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Metropolnet a.s., IČ 25439022

B) volí
  

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022 Ing. Martina Koláře 
členem dozorčí rady této společnosti, a to ke dne 15. 3. 2022.

4. Návrh na pojmenování veřejného prostranství jako „Park rodiny Schichtů“, v části obce 
Střekov, v katastrálním území Střekov.
Původní číslo materiálu: 37

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

Mgr. Studenovský: materiál se týká pojmenování parku naproti Krajskému soudu
- materiál byl prověřen archivem a archiv doporučil schválit toto přejmenování
- návrh na souhlas s tímto pojmenováním
- materiál by šel 4. 4. do ZM ke konečnému rozhodnutí
Mgr. Peterka: Mgr. Krsek jednání stopl, MO Střekov by chtěl, aby park měl nějaký název
- ke změnám adres nedojde
Mgr. Ševcovic: víme, proč pan Krsek jednání stopl?
Mgr. Studenovský: pan Krsek se k tomu vyjadřoval z hlediska revitalizace, kterou park prošel
Mgr. Peterka: potvrzuji, nelíbila se mu zámková dlažba, kterou jsme tam položili místo asfaltu
pí Lazarová: musím konstatovat, že park vypadá dobře
pí Nováková: panu Krskovi se to prý nelíbilo, tak to zrušil
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2502/105R/22
Návrh na pojmenování veřejného prostranství jako „Park rodiny Schichtů“, v 
části obce Střekov, v katastrálním území Střekov.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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s pojmenováním veřejného prostranství, v části obce Střekov, na pozemku p.č. 2568/1, 
2574, 2573, 2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, vše v katastrálním území 
Střekov, na „Park rodiny Schichtů“.

B) ukládá
  

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

předložit návrh názvu veřejného prostranství dle bodu A)1. tohoto usnesení ke schválení 
Zastupitelstvu města.

 Termín: 4. 4. 2022

5. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: opakovaný materiál, předkládán čtvrtletně
- přeposílá se na MO město, který zabezpečuje azylové středisko
Mgr. Vlach: MO město azylové středisko nezabezpečuje, ale podle legislativy je na území MO, 
proto má nárok na podporu ze státního rozpočtu
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2503/105R/22
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 10 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

6. Veřejná zakázka „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města 
Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ – zrušení a znovuvyhlášení
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Původní číslo materiálu: 5
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: tato vyhláška se opakuje z důvodu, že se nepřihlásil žádný zájemce
- dochází k úpravě předpokládané hodnoty z 2,3 mil. Kč na 2,5 mil. Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění: upravena částka předpokládané hodnoty

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11: 6, 0, 0

2504/105R/22
Veřejná zakázka „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ – zrušení a 
znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

o zrušení veřejné zakázky s názvem „Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024“ dle ust. § 127 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení (nebyla 
doručena žádná nabídka)

B) 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 2 500 000,- 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

C) 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 
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činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 
2024“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny 
Lysákové.

D) 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

7. Veřejná zakázka „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“ - výběr 
dodavatelů
Původní číslo materiálu: 6

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

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

2505/105R/22
Veřejná zakázka „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“ 
- výběr dodavatelů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“ takto:

Studio Jelínek s.r.o.
ZEMPRA DC s.r.o.
Miroslav Chachaj

2. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 2 – Vybavení učebny“ takto:

FLAME System s.r.o.
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AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

3. informaci, že zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace učebny 
pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 3 – Konektivita“ se zúčastnil jediný 
dodavatel, a to společnost AUTOCONT a.s.

4. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné, Část 4 – Strukturovaná kabeláž“ takto:

ULIMEX, spol. s r.o.
SITEL, spol. s r.o.
ZEMPRA DC s.r.o.
FLAME System s.r.o.

B) souhlasí
  

1. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
Studio Jelínek s.r.o., se sídlem Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 031 84 
986, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 1 – Stavební úpravy“ dodavateli, který se umístil na druhém 
(popřípadě třetím) místě v pořadí, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
3. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 2 – Vybavení učebny“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
FLAME System s.r.o., se sídlem Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 
268 46 888, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
4. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 2 – Vybavení učebny“ dodavateli, který se umístil na druhém 
místě v pořadí, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
5. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 3 – Konektivita“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli AUTOCONT 
a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 043 08 697, a s následným 
uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
6. s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné, Část 4 – Strukturovaná kabeláž“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 148 64 
878, a s následným uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
7. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 9 z 35



zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 4 – Strukturovaná kabeláž“ dodavateli, který se umístil na 
druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a s následným uzavřením smlouvy s tímto 
dodavatelem.

8. Veřejná zakázka „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 7

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

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

2506/105R/22
Veřejná zakázka „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Oprava a 
rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“ takto:

1. ULIMEX, spol. s r.o.
2. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“, který se umístil na prvním 
místě v pořadí, tj. ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 14864878, s nabídkovou cenou ve výši 3 596 865 Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na 
zimním stadionu“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli ULIMEX, spol. s r.o., se sídlem Za 
Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 14864878, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním 
stadionu“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
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následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

9. Veřejná zakázka „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 8

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

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

2507/105R/22
Veřejná zakázka „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Jizerská 10 – 22 – 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:

1. STRABAG a.s.
2. Metrostav Infrastructure a.s.
3. Silnice Topolany a.s.
4. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
5. FRFOL s.r.o.
6. JPR Realizace s.r.o.
7. Silnice Žáček s.r.o.
8. INSKY spol. s r.o.
9. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě 
v pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 608 38 744, s 
nabídkovou cenou ve výši 1 788 582,- Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava 
vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha, IČ: 608 38 744, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
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přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 22 – velkoplošná oprava 
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

10. Veřejná zakázka „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 9

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

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

2508/105R/22
Veřejná zakázka „Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Puškinova - 
velkoplošná oprava uličního prostoru“ takto:

1. Metrostav Infrastructure a.s.
2. FRFOL s.r.o.
3. Silnice Topolany a.s.
4. INSKY spol. s r.o.
5. JPR Realizace s.r.o.
6. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
7. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
8. Skanska a.s.
9. Silnice Žáček s.r.o.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 
242 04 005, s nabídkovou cenou ve výši 918 383,- Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova - velkoplošná oprava uličního 
prostoru“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
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2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova - velkoplošná oprava uličního 
prostoru“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

11. Veřejná zakázka „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“ - výběr 
dodavatele
Původní číslo materiálu: 10

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

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

2509/105R/22
Veřejná zakázka „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava 
vozovek“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Arbesova, Rozmezí, 
Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“ takto:

1. STRABAG a.s.
2. Metrostav Infrastructure a.s.
3. FRFOL s.r.o.
4. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
5. Skanska a.s.
6. Silnice Topolany a.s.
7. JPR Realizace s.r.o.
8. INSKY spol. s r.o.
9. Silnice Žáček s.r.o.
10. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 
608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 1 519 586,- Kč bez DPH.

C) schvaluje
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1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – 
velkoplošná oprava vozovek“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 608 38 744, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – 
velkoplošná oprava vozovek“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

12. Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou
Původní číslo materiálu: 11

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

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

2510/105R/22
Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

A) Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve vybraných oblastech

B) Zmocnění pro Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem k vybraným úkonům administrativní povahy 
souvisejících s poskytováním dotací ze strany Statutárního města Ústí nad Labem a k 
uzavírání darovacích smluv pro bezpříspěvkové dárce krve 

13. Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: převod finančních prostředků, které jsme měli vyčleněné na kamerový systém na 
Střekově (podchod u školy Kamenný vrch)
- faktura za výstavbu těchto kamerových bodů nebyla vystavena do konce roku 2021, proto byla 
část těchto finančních prostředků přesunuta do provozních výdajů „Kamerový systém“ a byly 
uhrazeny faktury za opravy a provoz kamerového systému, které byly vystaveny v roce 2021
- částka 591,26 tis. Kč bude převedena z provozních výdajů na kamerový systém do investiční 
části výdajového rozpočtu MP na akci „Kamerový systém“
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2511/105R/22
Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v 
roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 119,62 tis. Kč do rozpočtu roku 2022 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 119,62 tis. Kč

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 119,62 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 591,26 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 591,26 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 591,26 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

14. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2022
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: tento materiál se týká celorepublikového programu prevence kriminality na místní 
úrovni pro rok 2022
- čekali jsme na vyhlášení výzvy od MV, vyhlášeno bylo až začátkem března
- týká se to projektů: APK, kamery Střekov – okolo krematoria, MP dětem, MP myslíme na Vás, 
Osvětlení dětského hřiště, Sportem proti kriminalitě
- v materiálu je stručný obsah jednotlivých projektů
- celkově budeme požadovat dotaci ve výši 1 644 tis. Kč, město se podílí na projektech částkou 
764 tis. Kč
- po ministerstvu budeme požadovat o zpětné uhrazení částky
- předpoklad je, že ministerstvo neschválí celou částku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2512/105R/22
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 
2022
Tabulka - viz. příloha

2. Podání žádostí o stání účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2022 ve výši 1 644 tis. Kč na projekty
Ústí nad Labem - APK - 2022
Ústí nad Labem - kamery Střekov - 2022
Ústí nad Labem - MP dětem - 2022
Ústí nad Labem - Osvětlení dětského hřiště - 2022
Ústí nad Labem - Myslíme na Vás - 2022
Ústí nad Labem - Sportem proti kriminalitě - 2022

3. Povinnou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2022 ve výši 764 498,26 Kč.

B) ukládá
  

Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí nad Labem

a) Předložit žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2022 na Ministerstvo vnitra ČR.

 Termín: 31. 3. 2022

15. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných finančních prostředků
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: žádám RM o umožnění převodu uspořených finančních prostředku z loňského roku 
do letošního roku
- chtěl bych dosáhnout na původní částku
- jsou zde věci, které nás neminou: avizovaná revize objektu, opravy hromosvodů, nábytek
- rozpočtové položky, aby byly v úrovni minulých let
- návrh na usnesení v předloženém zněnÍ
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 15, 16, 17, 18, 19: 6, 0, 0

2513/105R/22
Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných finančních prostředků

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření OHS ve výši 2 024 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů v celkové výši 2 024 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 2 024 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

16. Čištění komunikací - dodatek smlouvy - Vávlav Rožníček, IGNIS
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Dařílek: inflační dodatek navýšení ceny vyplývající ze smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2514/105R/22
Čištění komunikací - dodatek smlouvy - Vávlav Rožníček, IGNIS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o dílo jejímž předmětem je čištění komunikací v 
majetku Statutárního města Ústí nad Labem - část Všebořice - Bukov - Božtěšice- 
Skorotice s těmito parametry navýšení jednotkové ceny z důvodu nárůstu vstupních cen

1. zametací vůz ze současných 0,24 Kč/m2 na cenu 0,297 Kč/m2
2. kropicí vůz ze současných 0,10 Kč/m2 na cenu 0,119 Kč/m2

17. Přidělení služebního bytu
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Dařílek: vycházíme z podaných žádostí a podle data
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Mgr. Ševcovic: služební byt v Reslově ulici, máme krizové byty v této lokalitě?
Ing. Dařílek: ano, dům je celý městský a spravují ho MS
- jsou to služební byty pro zaměstnance magistrátu a v rámci domu je vyčleněn jeden krizový byt
Mgr. Ševcovic: takže jsou pro zaměstnance a i pro příspěvkové organizace?
Ing. Dařílek: primárně jen pro zaměstnance magistrátu a příslušníky MP
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2515/105R/22
Přidělení služebního bytu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu číslo 4.1 o velikosti 3+1 v ulici Resslova, číslo popisné 42, 
Ústí nad Labem panu Josefu Bláhovi, nar. ************ - žádost ze dne 17.2.2022

18. Správa, údržba, obnova a provozování světelných signalizačních zařízení - dodatek č. 1 
smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Dařílek: inflační dodatek vyplývající ze znění smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2516/105R/22
Správa, údržba, obnova a provozování světelných signalizačních zařízení - 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na Správu, údržbu, obnovu a provozování 
světelných signalizačních zařízení s těmito parametry:

a) zvýšení pravidelné měsíční platby za správu, údržbu a obnovu o částku 9 481 Kč bez 
DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 
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3,8 %; pravidelná měsíční platba za správu, údržbu a obnovu se tímto mění z částky 249 
500 Kč bez DPH na částku 258 981 Kč bez DPH, měsíční zálohové úhrady elektrické 
energie ve výši 60 000 Kč bez DPH zůstávají v původní výši
b) zvýšením platby za správu, údržbu a obnovu dochází současně ke zvýšení celkové 
měsíční úhrady o částku 9 481 Kč bez DPH z částky 309 500 Kč bez DPH na částku 318 
981 Kč bez DPH; tato celková částka je tvořena cenou za správu, údržbu a obnovu ve výši 
258 981 Kč bez DPH a zálohovou úhradou elektrické energie ve výši 60 000 Kč bez DPH

19. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026, 1029 a 1037/1 v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Dařílek: MK doporučuje radě neschválit záměr prodeje, ale schválit záměr pronájmu a záměr 
prodeje malé části, která je pro invalidní rampu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2517/105R/22
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026, 1029 a 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 205 m2 z celkové výměry 1793 
m2 v k. ú. Krásné Březno za účelem zřízení jednoúčelové stavby spojené se silniční 
dopravou – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy.

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 205 m2 z celkové výměry 
1793 m2 v k. ú. Krásné Březno za účelem zřízení jednoúčelové stavby spojené se silniční 
dopravou – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 50,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen
e) nájemce bere na vědomí, že na pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, které si 
nechá zaměřit
f) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 176 m2 a 
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p. č. 1029 o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 122 m2, oba v k. ú. Krásné Březno za 
účelem bezbariérového přístupu ke vstupu do budovy za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 1.000,- Kč/m2
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 nesmí být omezena dopravní obsluha přilehlých pozemků
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 19

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

Ing. Dařílek: jedná se o majetkový materiál
- pozemek je v pronájmu, nedoporučení ÚP, návrh neschválit
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2518/105R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 o výměře cca 183 m2 z celkové výměry 299 
m2 v k. ú. Střekov za účelem přístupu na pozemek.

21. Žádost o snížení nájemného Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Původní číslo materiálu: 36

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

Ing. Dařílek: v rámci historického majetku a žalob, které město podalo v době v roce 2013, kdy 
končila lhůta o možné požádání o návrat historického majetku, tak město podalo 35 žalob na 
vrácení majetku
- jeden z vysouzených objektů byl v ulici Horova, kde jsou dnes usídleni hasiči, historicky soud 
přiřknul tuto budovu městu, jako historický majetek
- na základě toho radní schválili záměr pronájmu, který vycházel ze znaleckého posudku a byl 
vyhlášen záměr pronájmu na tyto objekty
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- na základě schváleného záměru jsme vyzvali hasiče k jednání o uzavření nájemní smlouvy, jenže 
hasiči s takto předloženým návrhem nesouhlasí
Mgr. Kinter Radičová: hasiči nesouhlasí s výší nájemného, která byla určena dle znaleckého 
posudku
- posudek byl vytvořen v souladu s právními předpisy podle zákona o obcích
- v žádosti HZS argumentuje tím, že nám daroval pozemek v Důlcích a zároveň argumentují 
veřejným zájmem
- darování pozemku nesouvisí s právním vztahem
- udělala jsem právní posouzení veřejného zájmu, protože zákon o obcích nám stanoví, že úkoly, 
které město dělá, dělá ve veřejném zájmu a v tomto případě je veřejným zájmem státu a ne města
Ing. Tošovský: chtít po hasičích 1 mil. Kč/ročně mi nepřipadá spravedlivé, mohli bychom být v 
tomto případě trochu vstřícnější
- zdržím se hlasování
- pokud materiál neprojde, navrhuji posunout materiál do ZM
Mgr. Vlach: pokud je znalecký posudek, který říká, kolik je nájem, tak pokud máme spravovat 
prostředky nějakou formou tak, aby nás nikdo neosočil z něčeho, co hraničí s neúplně 
hospodárným jednáním, protože stále jde o veřejné prostředky
- přikláním se k tomu držet se znaleckého posudku, byť je to pro hasiče nějaká komplikace
- jedná se o organizaci státu, která na své financování musí prostředky ze zákona dostat
- jsem rád, že historická situace je narovnaná
- budu hlasovat pro
Mgr. Ševcovic: vnímám to v souvislostí s uprchlickou krizí
- budeme muset hledat finanční prostředky
- chápu to, že bychom je chtěli podpořit jako město, ale zároveň jsou hasiči státní orgán a stát musí 
toto zajistit
- materiál ale podpořím, abychom rozhodli zde v radě
PhDr. Ing Nedvědický: investice ve výši 20 mil. Kč neměli investovat
- v době, kdy město dalo žalobu k navrácení historického majetku, měli přestat se všemi činnostmi 
a investicemi, ale oni nepřestali
- rozsudek nám umožňuje zúčtovat jim to od začátku, 10 let jsme se soudili
Ing. Dařílek: nikdy jsme do jednání nevstupovali jako město
- nájemné jsme chtěli od doby, kdy došlo k fyzickému vkladu na katastr
- výše nájemného zpochybňují pouze hasiči, nejsou zpochybňovány ani ze strany policie nebo MV
- od začátku jsme velice vstřícní, chceme, aby organizace v objektech zůstaly
- jednání z hlediska města je velice vstřícné
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2519/105R/22
Žádost o snížení nájemného Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o projednání a určení výše 
nájemného nemovitých věcí č.j. HSUL- 1219-1/KŘ-2022 ze dne 23. 02. 2022

B) neschvaluje
  

1. snížení obvyklého nájemného stanoveného na základě vyhotoveného znaleckého 
posudku č. 5698-004/22 ze dne 5.1.2022 vyhotovený znalcem Mgr. Otou Zemanem, jež 
tvoří přílohu důvodové zprávy

C) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Česká republika – Hasičský 
záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 70886300, a statutárním městem Ústí nad Labem na 
pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 1340, která je součástí pozemku p.č. 1763 v k.ú. 
Ústí nad Labem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

22. Potápěči Ústí nad Labem, p.s. - žádost o uznání nákladů dotace poskytnuté v roce 2021
Původní číslo materiálu: 21

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: jedná se o dotaci, která byla poskytnuta na příměstské tábory, ale byla mimo dotační 
program
- v rámci pravidel měli velmi omezenou možnost, za co peníze utratit
- mohli použít peníze pouze na stravování, ubytování, trenérské služby, pronájem prostoru
- potápěčský sbor dostal dotaci ve výši 7 tis. Kč, z nichž za částku ve výši 5 600 Kč chtěl použít 
předseda sboru na trenérské služby, kdy on sám je hlavní trenér
- děti spaly ve stanech, vařily si samy, v podstatě žádné jiné náklady nejsou
- žádá o výjimku z toho důvodu, že pokud on je zároveň předseda a zároveň to byl dodavatel 
služeb, takže by mohl uplatnit na své aktivity pouze 20 % z dotace
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2520/105R/22
Potápěči Ústí nad Labem, p.s. - žádost o uznání nákladů dotace poskytnuté v 
roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uznání nákladů dotace ve výši 5.600,- Kč poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace č. SML1025237 ze dne 2. 8. 2021 schválené usn. č. 1975/82R/21, dne 12. 7. 2021, 
subjektu Potápěči Ústí nad Labem, p.s. (IČ 050 84 750) na účel "Úhrada nákladů spojených 
s pořádáním soustředění, pobytových a příměstských táborů v roce 2021".
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23. Rozpočtové opatření OŠKS – uspořené finanční prostředky z roku 2021
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: předkládáme RO, kdy za oblast kultury je požádáno o 5 310 000 Kč
- na základě smlouvy o spolupráci uzavřené se Spolchemií, a.s., jsme obdrželi finanční plnění ve 
výši 250 000 Kč, plnění formou reklamy se vztahuje na městské akce pořádané i v roce 2022, z 
toho důvodu žádáme o zapojení uspořených prostředků ve výši 200 000 Kč z rozpočtu městských 
akcí
- v roce 2021 se nám podařilo zafinancovat omezené náklady na Ústecké Vánoce – omezení dle 
vládního nařízení
- největší objem finančních prostředků ve výši 4 810 000 Kč bychom chtěli navýšit rozpočet v 
oblasti sportu
- 2 500 000 Kč by šlo do kategorie Tradiční olympijské sporty
- finanční prostředky na Celoroční podporu pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 
21 let ve výši 700 000 Kč, která do té doby nebyla
- v této kategorii probíhá sběr žádostí, 300 tis. Kč máme, 700 tis. Kč bychom potřebovali navýšit
- zvýšené náklady na úhradu nájemného ve výši 1 600 000 Kč
- jedná se o zvýšené náklady za nájemné zimního stadionu a plavecké haly Klíše
- u zimního stadionu se řeší převod do správy HC Slovan a u plavecké haly Klíše končí 
udržitelnost dotace na její rekonstrukci
- sportovní aktivity ve školách ve výši 300 000 Kč: nová sportovní aktivita ve školách - v rámci 
tělesné výchovy přiblížení určitého sportu - v hodinách tělesné výchovy budou kluby prezentovat 
svoji sportovní činnost
Mgr. Vlach: v rámci rozpočtu se počítá, že rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kompenzovaný z již 
uspořených úspor z loňského roku
- zde výdaje 5 300 000 Kč nad rámec schváleného rozpočtu do určitých kategorií, aniž by to 
reflektovalo
- máme více oblastí, které město potřebuje financovat z pohledu neinvestičních
- uvažuje se i s jinou podporou než v oblasti sportu rámci přebytku z loňského roku?
- rozpočet na sport byl schválen ve výši přes 50 mil. Kč
Bc. Čmejlová: co se týče tradičních olympijských sportů, tam bychom potřebovali alespoň 2 500 
000 Kč zafinancovat
- co se týče ostatních oblastí, dělali jsme rezervy, protože v rámci rozpočtu jsme
všechny rezervy zrušili
- městské akce: smlouva je na dva roky, potřebujeme propagovat Spolchemii i v letošním roce
Bc. Čmejlová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2521/105R/22
Rozpočtové opatření OŠKS – uspořené finanční prostředky z roku 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 200,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 200,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 200,00 tis. Kč v položce Oblast kultury

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 4 810,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 810,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 4 810,00 tis. Kč v položce Oblast sportu

3. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 300,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 300,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení školství o částku 300,00 tis. Kč

24. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti
Původní číslo materiálu: 20

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
p. Werner: tím, že je to právní jednání, tak to fyzicky podepisují členové rady
- rada jako celek ten právní úkon činní
- to, co odsouhlasilo ZM – úprava stanov za čtyři roky, došlo ke čtyřem úpravám, (předmět 
podnikání)
- bod DR, počet členů DR, počet je vždy pevně daný, teď je schváleno od ZM, že máte 6 členů, 
momentálně jich je 5, dnes připraveno někoho jmenovat
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění: bod B) Volí
a) členem dozorčí rady Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Martina Konečného, datum 
narození xxxxxx

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

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

2522/105R/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - stanovy společnosti
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

v souladu s čl. VI. odst. 6 písm. a) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s.
v působnosti valné hromady
1. Stanovy akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 2022

B) volí
  

1. členem dozorčí rady Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Martina 
Konečného, datum narození **************

25. Rozpočtové opatření OŠKS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2021
Původní číslo materiálu: 23

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: jedná se o zasmluvněné finanční prostředky, které jsme měli na konci roku: Ústecké 
Vánoce a novoroční ohňostroj – doplatek organizátorovi, následný úklid, hasičský dohled
- finanční prostředky ve výši 769 700 Kč
Bc. Čmejlová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2523/105R/22
Rozpočtové opatření OŠKS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky 
z roku 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 769,70 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2022 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 769,70 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 769,70 tis. Kč v položce Oblast kultury

26. Rozpočtové opatření OŠKS
Původní číslo materiálu: 24
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Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: jedná se o převod ve výši 50 tis. Kč z našeho odboru mezi kapitolami
- ZM schválilo finanční dotaci ve výši 200 tis. Kč na pořádání „12. Plesu Severočeských patriotů“
- finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč budou použity z rozpočtu oblasti kultury, vzhledem k 
tomu, že se v letošním roce neuskuteční akce Maker Faire
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2524/105R/22
Rozpočtové opatření OŠKS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu ve výši 50,00 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
50,00 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti odboru

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 50,00 tis. Kč v položce Oblast kultury

27. Změna zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: rezignace pana Karla Punčocháře na funkci člena školské rady ZŠ a MŠ, oslovení 
politických klubů, za zástupce zřizovatele do školské rady navrhujeme paní Bc. Gabrielu 
Krčilovou, abychom doplnili stav
- 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. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: 6, 0, 0

2525/105R/22
Změna zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 
2304/6, příspěvková organizace
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci pana Karla Punčocháře na funkci člena školské rady Základní školy a mateřské 
školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) jmenuje
  

1. Bc. Gabrielu Krčilovou
a) zástupcem zřizovatele do školské rady Základní školy a mateřské školy Ústí nad Labem, 
SNP 2304/6, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v 
platném znění

28. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s přijetím 
příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace – MŠ Zvoneček
Původní číslo materiálu: 26

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

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

2526/105R/22
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s 
přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace – MŠ Zvoneček

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s podáním žádosti Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvkové organizace, IČ 44555261, do veřejného grantového řízení Podpora regionů 
vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační 
příspěvek v předpokládané výši 145 000,- Kč na pořízení herních prvků k dovybavení 
školní zahrady
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do 
vlastnictví/majetku Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové 
organizace

29. Převzetí nepatrného majetku
Původní číslo materiálu: 27

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

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

2527/105R/22
Převzetí nepatrného majetku

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Milana Faksy, datum narození ************* a 
datum úmrtí *************, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí
  

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) oznámit skutečnost dle bodu B) 1. tohoto usnesení notáři Mgr. Tomáši Ostrožlíkovi

 Termín: 31. 3. 2022

30. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž pro Pečovatelskou 
službu Ústí nad Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2528/105R/22
Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáž pro 
Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 4. 2022
1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č. ev. 122 umístěné na p. p. č. 
2322/4 v k. ú. Ústí nad Labem mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací a Irenou Matisovou, bytem **************************************

31. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků 
SFŽP z projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“ – 
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Kotlíkový specialista
Původní číslo materiálu: 29

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

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

2529/105R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vrácení nevyčerpaných finančních 
prostředků SFŽP z projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, 
okres Ústí nad Labem“ – Kotlíkový specialista

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu „Podpora výměny kotlů ve 
městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 182,79 tis. Kč – vrácení nevyčerpané části dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku
182,79 tis. Kč (služby kotlíkového specialisty)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
182,79 tis. Kč v položce Finanční vypořádání

32. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - schválení akceptace 
dotace z Operačního programu Technická pomoc
Původní číslo materiálu: 30

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

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

2530/105R/22
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - schválení 
akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. informaci o vydání Registrace akce a rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace č.j. 
12831/2022-55/1 ze dne 23. 2. 2022 z Operačního programu Technická pomoc u projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ ve znění dle Přílohy č. 1 
důvodové zprávy,
2. informace o Podmínkách realizace č. 1 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ z Operačního programu Technická pomoc ve znění 
dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace ve výši 7 530,19 tis. Kč z Operačního programu Technická pomoc formou 
akceptace Podmínek realizace č. 1 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace IV.“ v monitorovacím systému MS2014+,

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

1. akceptovat Podmínky realizace č. 1 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace IV.“ z operačního programu Technická pomoc elektronickým podpisem v 
monitorovacím systému MS2014+.

 Termín: 1. 4. 2022

33. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP a ukončení projektu Podpora řízení ITI 
ÚChA III.
Původní číslo materiálu: 31

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

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

2531/105R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP a ukončení projektu Podpora 
řízení ITI ÚChA III.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. ukončení projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 1 085,38 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
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„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 085,38 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 639,89 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 216,28 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 229,21 tis. Kč

34. Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Smlouva o poskytnutí dotace č. 1128110042 a 
Smlouva o úvěru č. 1128120043
Původní číslo materiálu: 32

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

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

2532/105R/22
Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Smlouva o poskytnutí dotace č. 
1128110042 a Smlouva o úvěru č. 1128120043

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. že dne 21.2.2022 byla doručena Smlouva o úvěru č. 1128120043 z programu „Výstavba 
pro obce – Výzva č. 2/112/2019 – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a 
smíšených domů“ a Zástavní smlouva k nemovitostem na realizaci projektu „Čelakovského 
– smíšený dům“

2. že dne 21.2.2022 byla doručena Smlouva o poskytnutí dotace č. 1128110042 z programu 
„Výstavba pro obce – Výzva č. 1/112/2019 – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů 
a smíšených domů“ a Pověřovacího akt na realizaci projektu „Čelakovského – smíšený 
dům“

B) souhlasí
  

1. s uzavřením Smlouvy o úvěru dle bodu A) 1. tohoto usnesení

2. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu A) 2. tohoto usnesení

C) doporučuje
  

Zastupitelstvu města
1. schválit uzavření Smlouvy o úvěru dle bodu A) 1. tohoto usnesení
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2. schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu A) 2. tohoto usnesení

D) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení 
ke schválení

 Termín: 4. 4. 2022

35. Rozpočtové opatření KP a KT
Původní číslo materiálu: 33

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o každoroční materiál
- jsme zprostředkující subjekt ITI, následný převod mzdových prostředků na činnost ITI
- převod prostředků z KP na KT
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2533/105R/22
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 223,60 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 223,60 tis. 
Kč v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
223,60 tis. Kč takto:
- 171,20 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 52,40 tis. Kč v položce Povinné pojistné

36. Rozpočtová opatření KP
Původní číslo materiálu: 34

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
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PhDr. Ing. Nedvědický: zapojení účelově určených zasmluvněných prostředků z roku 2021 do 
hospodaření roku 2022
- soupis je v DZ
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2534/105R/22
Rozpočtová opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 
ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v celkové výši 1 520,60 tis. Kč do rozpočtu roku 
2022 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 520,60 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 120 tis. Kč 
v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 956,50 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora, Oddělení 
cestovního ruchu, o částku 444,10 tis. Kč

2. rozpočtové opatření Kanceláře primátora v celkové výši 1 350 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 350 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 450 tis. Kč 
v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 900 tis. Kč 
v položce Mimořádné situace – Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich 
následků

37. Přijímání darů pro pomoc Ukrajině
Původní číslo materiálu: 35

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: jedná se o darovací smlouvu na poskytnutí daru pro ukrajinské uprchlíky
- součástí je i zmocnění, abych mohla podepisovat smlouvy do výše 50 tis. Kč
- přílohou vzor darovací smlouvy
PhDr. Ing. Nedvědický: opravňovalo by to vás i k převzetí hotových peněz, nebo pouze věcných 
darů?
Mgr. Jaremová: je to peněžité plnění do výše 50 tis. Kč
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- věcná část: koupě varných konvic, vydání slabikáře v ukrajinštině, potraviny
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2535/105R/22
Přijímání darů pro pomoc Ukrajině

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí nepeněžitého daru v hodnotě 33.071,00Kč od pana Petra Jakubce, IČ 877 68 755, 
U Potoka 639, 417 23 Košťany, za účelem humanitární sbírky na pomoc Ukrajině

2. vzor darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy

B) zmocňuje
  

1. Mgr. Lenku Jaremovou uzavřít v této věci darovací smlouvu s panem Petrem Jakubcem, 
IČ 877 68 755

2. Mgr. Lenku Jaremovou k přijímání peněžitých darů do max. výše 50.000,- tisíc Kč a 
nepeněžitých darů za statutární město Ústí nad Labem v souvislosti s humanitární sbírkou 
na pomoc Ukrajině a k uzavírání s tím souvisejících darovacích smluv dle schváleného 
vzoru

38. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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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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