
Z á p i s

z 107. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 28. 3. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Eva Nováková

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 107. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

39. Dozorčí rada Metropolnet
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

40. Stavba – Ústí nad Labem, Bukov - rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

41. Předběžné tržní konzultace (dále jen PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G 
Ústí nad Labem, (2) Analytické nástavbové funkce pro městský kamerový systém – informace o 
výsledku
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

42. Veřejná zakázka na licence Microsoft – výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT

Hlasování o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 39 za bod č. 4 (materiály tajemníka za sebou)
- bodu č. 40 za bod č. 23 (materiály ODM za sebou)
- bodu č. 41 za bod č. 37 (materiály ODM za sebou)
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Schválený program:

1. Zmocnění pro MO Střekov

2. Zrušení OZV č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovateů

3. Změna názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park Družby“ na „Centrální Park 
Severní Terasa“, v části obce Severní Terasa, obec Ústí nad Labem

4. Rozpočtové opatření KT - převod zasmluvněných finančních prostředků z roku 2021

5. Dozorčí rada Metropolnet a.s.

6. Rozpočtové opatření OŽP - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2021

7. Rozpočtové opatření OŽP a FO - Dodatky č. 3 ke smlouvám o poskytování služeb v 
odpadovém hospodářství

8. "Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na třídění bioodpadu“ - smlouvy o výpůjčce

9. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem

10. Rozpočtové opatření MP - Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

11. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového 
rozpočtu - zasmuvněné, nečerpané finanční prostředky)

12. Rozpočtové opatření ODM - věcná břemena

13. Rozpočtové opatření ODM - údržba komunikací - zasmluvněné finanční prostředky 

14. Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu

15. Záměr prodeje pozemku p. č. 97 v k. ú. Ústí nad Labem

16. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice

17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 v k. ú. Ústí nad Labem

18. Převod pozemků p. č. 4853 a p. č. 4854 v k. ú. Ústí nad Labem do správy MO ÚL – Severní 
Terasa

19. Majetkoprávní vypořádání s ČD, a.s. v rámci akce „I/62 OK Krásné Březno“

20. Žádost o finanční zajištění demontáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

21. Dodatky smluv se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o.

22. Dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti

23. Dodatek ke smlouvě o dílo č 1025988 ze dne 18.1.2022

24. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s - dodatky smluv

25. Stavba – Ústí nad Labem, Bukov - rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova

26. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu "Lodní 
doprava" 
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27. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu "Úprava 
běžeckých stop Adolfov"

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

29. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2022

30. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2022

31. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - informace k zápůjčce peněz

32. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

33. Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2021

34. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství

35. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

36. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony II – 
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.

37. Rozpočtové opatření OMOSRI a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

38. Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Lidii Vávrové

39. Předběžné tržní konzultace (dále jen PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro 
MKDS5G Ústí nad Labem, (2) Analytické nástavbové funkce pro městský kamerový 
systém – informace o výsledku

40. Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Petru Chvátalovi

41. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

42. Veřejná zakázka na licence Microsoft - výběr dodavatele

43. Různé

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

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

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: MO Střekov žádá o podporu z národního programu životního prostředí na 
projekt Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2537/107R/22
Zmocnění pro MO Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o záměru MO Ústí nad Labem - Střekov žádat o podporu z Národního programu 
Životního prostředí na projekt Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 
546/15, Ústí nad Labem - Střekov

B) zmocňuje
  

Ing. Jana Brofta, nar. ************* k zastupování města Ústí nad Labem při jednání se 
Státním fondem životního prostředí České republiky ve věci administrace žádosti o 
podporu z Národního programu Životního prostředí na projekt Hospodaření se srážkovými 
vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - Střekov

2. Zrušení OZV č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovateů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: předkládám zpracovaný návrh obecně závazné vyhlášky, který reaguje na 
změnu legislativy k 1. 1. 2022
- návrh zrušovací vyhlášky bude předložen příští týden do ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2538/107R/22
Zrušení OZV č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovateů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

Zrušení zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

B) souhlasí
  

Se schválením obecně závazné vyhlášky č. 1/2022

C) ukládá
  

 PhDr. Ing. Petru Nedvědickému primátorovi
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předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

 Termín: 4. 4. 2022

3. Změna názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park Družby“ na „Centrální Park 
Severní Terasa“, v části obce Severní Terasa, obec Ústí nad Labem

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

Mgr. Studenovský: návrh MO Severní Terasa pojmenovat Park Družby na Centrální Park Severní 
Terasa
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2539/107R/22
Změna názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park Družby“ na 
„Centrální Park Severní Terasa“, v části obce Severní Terasa, obec Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

se změnou názvu veřejného prostranství v části obce Severní Terasa, na pozemcích p.č. 
4949/1, 4949/661, 4949/662, 4949/663, 4949/664, 4949/665, 4949/666, 4949/667, 
4949/668, 4949/669, 4949/670, 4949/671, 4949/672, 4949/673, 4949/674, 4949/675, 
4949/676, 4949/677, 4949/678, 4949/679, 4949/680, 4949/681, 4949/682, 4949/683, 
4949/684, 4949/685, 4949/686, 4949/687, 4949/688, 4949/689, 4949/690, 4949/691, 
4949/692, 4949/693, 4949/694, 4949/695, 4949/696, 4949/701, 4949/703, 4949/704, 
4949/705, 4949/706, 4949/707, vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad 
Labem ze stávajícího „Park Družby“ na „Centrální Park Severní Terasa“

B) ukládá
  

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

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

 Termín: 16. 5. 2022

4. Rozpočtové opatření KT - převod zasmluvněných finančních prostředků z roku 2021
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
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Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: převod zasmluvněných finančních prostředků do letošního roku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2540/107R/22
Rozpočtové opatření KT - převod zasmluvněných finančních prostředků z roku 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení zasmluvněných, ale v roce 2021 
nečerpaných prostředků ve výši 2 275,00 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 2 275,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 2 275,00 
tis. Kč v položce Městský informační systém

5. Dozorčí rada Metropolnet a.s.
Původní číslo materiálu: 39

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

Mgr. Studenovský: obdrželi jsme dvě rezignace Mgr. Krause a Ing. Myškové na funkci členů v DR 
společnosti Metropolnet a.s.
- na jedno prázdné místo je navrhována paní Ing. Gerychová
PhDr. Ing. Nedvědický: za pana Krause, který rezignoval, podala Bc. Tomková návrh na
Ing. Gerychovou – zástupkyně ředitele ZŠ Pod Vodojemem
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2541/107R/22
Dozorčí rada Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022
a) rezignaci p. Mgr. Tomáše Krause na funkci člena dozorčí rady společnosti Metropolnet 
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a.s.
b) rezignaci p. Ing. Naděždy Myškové na funkci člena dozorčí rady společnosti 
Metropolnet a.s.

B) volí
  

1. v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022
a) Ing. Lucii Gerychovou, nar. ************ členem dozorčí rady této společnosti, a to ke 
dne 29. 3. 2022

6. Rozpočtové opatření OŽP - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2021
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: v loni jsme zahájili dvě akce, na které jsme měli finanční prostředky, a ty akce 
pokračují i v letošním roce, proto bychom potřebovali převést finanční prostředky do tohoto 
rozpočtu
- jedná se o finanční prostředky na právní služby, na tvorbu smlouvy na rok 2024, na optimalizaci a 
zefektivnění kontejnerových stání
Mgr. Vlach: říkala jste prostředky na právní služby, vy je budete čerpat až příští rok?
Ing. Karpíšková: ještě dva roky, momentálně na smlouvách pracují, chystá se zadávací řízení a v 
příštím roce se to bude dokončovat
Mgr. Vlach: část utratíte letos?
Ing. Karpíšková: ano
p. Šimanovský: právní služby, myslel jsem, že je zde právní odbor?
Ing. Karpíšková: jedná se o nadlimitní zakázku s mezinárodní účastí, tak to musí být
Mgr. Vlach: zvolení renomované právní kanceláře vede k úspěšnému konci
Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2542/107R/22
Rozpočtové opatření OŽP - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z 
roku 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v celkové výši 1 299,69 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 1 299,69 tis. Kč
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 950,00 tis. 
Kč (Poskytování právních služeb v oblasti odpadového hospodářství)

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 349,69 tis. 
Kč (Studie proveditelnosti - Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání – II.)

7. Rozpočtové opatření OŽP a FO - Dodatky č. 3 ke smlouvám o poskytování služeb v 
odpadovém hospodářství
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: AVE požádalo o navýšení rozpočtu na základě zveřejnění Českého statistického 
úřadu, že míra inflace stoupla o 3,8 %
- ve smlouvě je uvedeno, že pokud se zvýší ceny více jak o 3 %, tak mají právo o toto požádat
Mgr. Ševcovic: zlepší se i práce?
Ing. Karpíšková: toto je jen na naftu, benzín a potřebné věci
Mgr. Vlach: inflace poroste trvale, materiály zde budou předkládány pravidelně?
Ing. Karpíšková: ne, pouze jednou ročně
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2543/107R/22
Rozpočtové opatření OŽP a FO - Dodatky č. 3 ke smlouvám o poskytování 
služeb v odpadovém hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě SML 1018013 o poskytování služeb odpadového 
hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu 
uzavřené dne 25.11.2015

2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě SML 1018014 o poskytování služeb odpadového 
hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v 
doplňkových oblastech uzavřené dne 25.11.2015

3. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 3 500,00 tis. 
Kč, takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 3 500,00 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 3 500,00 tis. 
Kč (služby v oblasti odpadového hospodářství)

8. "Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na třídění bioodpadu“ - smlouvy o výpůjčce
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: ÚK vypsal v loňském roce VŘ, kde bylo možno požádat o nádoby na třídění 
odpadu, takže jsme požádali o finanční prostředky, které jsme získali, možnost nakoupit 145 
kompostérů, 20 vermikompostérů
- žádosti přesahují, proto jsme se rozhodli, že komu bude kompostér přidělen, o tom se bude 
losovat – předpoklad losování je první středa po Velikonocích
- občané měli možnost požádat o nádoby na bioodpad: zatím máme kolem 200 žádostí
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2544/107R/22
"Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na třídění bioodpadu“ - smlouvy o 
výpůjčce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

a) uzavření smluv o výpůjčce na užívání kompostérů a vermikompostérů v rámci projektu 
„Kompostéry a vermikompostéry - nádoby na třídění bioodpadu“ s jednotlivými žadateli

B) zmocňuje
  

1. Ing. Simonu Karpíškovou, vedoucí odboru životního prostředí uzavřít smlouvy o 
výpůjčce na užívání kompostérů a vermikompostérů s jednotlivými žadateli

9. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse proběhla.
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Mgr. Jaremová: každoroční materiál v nezměněné podobě, pouze kosmetické úpravy
- do formulářů jsme vložili osoby, které jsou skutečnými majiteli, právnické osoby, což se musí od 
1. 1. 2022 dle zákona, proběhlo sjednocení formulářů, začernění neuznatelných nákladů
PhDr. Ing. Nedvědický: vyhodnocujete žádosti elektronicky systémem, který používá sport a 
kultura?
Mgr. Jaremová: ne
PhDr. Ing. Nedvědický: předpokládám, že se do toho zapojíte
Mgr. Jaremová: na jednu stranu bychom chtěli, ale na druhou stranu senioři neovládají elektronické 
vyplňování formulářů
Mgr. Ševcovic: navrhuji metodickou pomoc seniorům při vyplňování
Mgr. Jaremová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2545/107R/22
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem“ včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace v 
předloženém znění.
2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 
2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem.

10. Rozpočtové opatření MP - Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Bakule: jedná se o finanční prostředky, které jsou vyčleněny na program „Asistenti prevence 
kriminality“
- v loňském roce nám zbyly nějaké finanční prostředky, chtěli bychom je převést do letošního roku 
s tím, že bychom peníze použili z části na mzdové prostředky, z části na výstroj pro asistenty
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23: 6, 0, 0

2546/107R/22
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Rozpočtové opatření MP - Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

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 128,33 tis. Kč do rozpočtu r. 2022 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 128,33 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 128,33 tis. Kč v 
položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

11. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového 
rozpočtu - zasmuvněné, nečerpané finanční prostředky)
Původní číslo materiálu: 10

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

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

2547/107R/22
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část 
výdajového rozpočtu - zasmuvněné, nečerpané finanční prostředky)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 5 575,68 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 5 575,68 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 5 575,68 tis. Kč

B) ukládá
  

PhDr. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi 

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

 Termín: 4. 4. 2022

12. Rozpočtové opatření ODM - věcná břemena
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Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2548/107R/22
Rozpočtové opatření ODM - věcná břemena

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 3 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 3 000 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
fondů podnikatelské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 500 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 1 500 tis. Kč 

13. Rozpočtové opatření ODM - údržba komunikací - zasmluvněné finanční prostředky 
Původní číslo materiálu: 12

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

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

2549/107R/22
Rozpočtové opatření ODM - údržba komunikací - zasmluvněné finanční 
prostředky 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených
a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 3 424,85 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 3 424,85 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 3 424,85 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených
a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 909,88 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2022 takto:
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 909,88 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, o částku 
909,88 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených
a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 225,85 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 225,85 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 225,85 tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v celkové výši 66 835,00 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 66 835,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 36 835 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 30 000 tis. Kč v položce Rezerva na opravu Mariánského mostu

C) ukládá
  

Mgr. Ing. Petru Nedvědickému – primátorovi Statutárního města Ústí nad Labem

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

 Termín: 4. 4. 2022

14. Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu
Původní číslo materiálu: 13

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

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

2550/107R/22
Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
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zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 2 282,56 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 2 282,56 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 v 
celkové výši 2 282,56 tis. Kč, takto:
- u akce „Projektové práce na akce ODM“ ve výši 710,85 tis. Kč
- u akce „Sociální péče – SSZ - PD“ ve výši 8,52 tis. Kč
- u akce „Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD“ ve výši 350 tis. Kč
- u akce „Pařížská ulice, část Velká Hradební, část Dlouhé ul. - PD“ ve výši 234,49 tis. Kč
- u akce „Rekonstrukce Buzulucká - PD“ ve výši 43,35 tis. Kč
- u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 
Majakovského“ ve výši 158,70 tis. Kč
- u akce „Rekuperace a rekonstrukce topných tělěs Nové Krematorium - PD“
ve výši 450 tis. Kč
- u akce „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul.Matiční - PD“ ve výši 326,65 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 4 361,63 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 4 361,63 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 03 v celkové výši 4 361,63 tis. Kč, takto:
- u akce „Školní, Návětrná, Vojnovičova – rekonstrukce komunikací“ ve výši
1 000 tis. Kč
- u akce „Rekonstrukce ulice Novoveská“ ve výši 315,80 tis. Kč
- u akce „Rekonstrukce komunikace Mezní“ ve výši 1 000 tis. Kč
- u akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ ve výši 2 045,83 tis.Kč

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 4 608 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 4 608 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 03 ve výši 4 608 tis. Kč u akce „Jízda na červenou – výměna kamerových systémů“

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 2 486,15 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 2 486,15 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 03 ve výši 2 486,15 tis. Kč u akce „Habrovice – rekonstrukce panelové cesty“

5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 4 823,39 tis. Kč
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do rozpočtu roku 2022 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2021 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 823,39 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 03 v celkové výši 4 823,39 tis. Kč, takto:
- u akce „Nákup pozemků“ ve výši 1 188,89 tis. Kč
- u akce „Hromadný parking Přístavní“ ve výši 18,25 tis. Kč
- u akce „Chodník Hostovice“ ve výši 1 968,23 tis. Kč
- u akce „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa – sídliště 
Dobětice“ ve výši 98,02 tis. Kč
- u akce „Rekuperace a rekonstrukce topných tělěs Nové krematorium“ ve výši
1 550 tis. Kč

6. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 622,07 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 622,07 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 05 ve výši 622,07 tis. Kč u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky 
Tovární x Hrbovická x Majakovského

15. Záměr prodeje pozemku p. č. 97 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 14

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

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

2551/107R/22
Záměr prodeje pozemku p. č. 97 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 97 o výměře 159 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem 
využití jako travnaté plochy, příjezdové komunikace nebo parkovací plochy.

16. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 15

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

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

2552/107R/22
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Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 1018/64 o výměře 47242 m2, p. č. 1018/66 o výměře 32752 
m2, p. č. 1018/19 o výměře 41850 m2, p. č. 1020/1 o výměře 37232 m2 a p. č. 1031/1 o 
výměře 20542 m2, vše v k. ú. Předlice (celkem 179618 m2) za účelem vybudování 
fotovoltaické, příp. agrofotovoltaické elektrárny.

17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 16

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

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

2553/107R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 o výměře cca 34 m2 z celkové výměry 13146 
m2 v k. ú. Ústí nad Labem.

18. Převod pozemků p. č. 4853 a p. č. 4854 v k. ú. Ústí nad Labem do správy MO ÚL – Severní 
Terasa
Původní číslo materiálu: 17

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

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

2554/107R/22
Převod pozemků p. č. 4853 a p. č. 4854 v k. ú. Ústí nad Labem do správy MO ÚL 
– Severní Terasa

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod pozemků
a) p. č. 4853 o výměře 107 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
b) p. č. 4854 o výměře 1 969 m2, trvalý travní porost,
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oba v k. ú. Ústí nad Labem, z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze 
správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku 
Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za podmínky, že dojde-li k realizaci 
veřejně prospěšné stavby „Centrální park“, budou pozemky v případě potřeby vráceny do 
vybraného majetku města

19. Majetkoprávní vypořádání s ČD, a.s. v rámci akce „I/62 OK Krásné Březno“
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Dařílek: ošetřeno nájmem, neohrožuje to stavbu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2555/107R/22
Majetkoprávní vypořádání s ČD, a.s. v rámci akce „I/62 OK Krásné Březno“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností České dráhy, a.s. na pozemek p.č. 
1167/15 o výměře 13 m2, upravený GP 1809-97/2020 a pozemek p.č. 1168/26 o výměře 76 
m2, oddělený GP 1809-97/2020 z pozemku p.č. 1168/20, vše v k.ú. Krásné Březno, za cenu 
5 429,-Kč/rok

B) souhlasí
  

1. s nabytím pozemku p.č. 1167/15 o výměře 13 m2, upraveného GP 1809-97/2020 a 
pozemku p.č. 1168/26 o výměře 76m2, odděleného GP 1809-97/2020 z pozemku p.č. 
1168/20, vše v k.ú. Krásné Březno, za cenu dle znaleckého posudku 3758-65-2021 ze dne 
20.9.2021, zpracovaného Jaroslavou Sejrkovou, ve výši 16 465,-Kč.

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

20. Žádost o finanční zajištění demontáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 17 z 45



Původní číslo materiálu: 19
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2556/107R/22
Žádost o finanční zajištění demontáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč k zajištění demontáže přetlakové haly na plážové 
sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

21. Dodatky smluv se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2557/107R/22
Dodatky smluv se společností AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo jejímž předmětem je poskytování úklidových 
služeb s těmito parametry
- navýšení jednotkových cen v jednotlivých katalogových listech o 3,8 % z důvodu 
stanoveného ročního indexu inflace

2. uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo jejímž předmětem je zajištění správy a údržby 
zeleně v Městských sadech s těmito parametry
- navýšení jednotkových cen v jednotlivých katalogových listech o 3,8 % z důvodu 
stanoveného ročního indexu inflace

3. uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je poskytování služeb letní a 
zimní údržby komunikací s těmito parametry
 - navýšení jednotkových cen v jednotlivých katalogových listech o 3,8% z důvodu 
stanoveného ročního indexu inflace

22. Dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

2558/107R/22
Dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č.899-23727-15 o pojištění odpovědnosti, jehož 
předmětem je aktualizace přílohy č.1. - seznam příspěvkových organizací a městských 
obvodů, z důvodu změny sídla Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace
2. uzavření dodatku č. 41 k pojistné smlouvě č. 899-17877-18 o pojištění majetku 
podnikatelů, jehož předmětem je:
a) navýšení pojistné částky v položce v položce S1 Vlastní budovy a stavby na 
16.220.711.624,-Kč, z důvodu nově nabytých objektů, s celkovým navýšením ročního 
pojistného o 30,369,-Kč
b) úprava znění bodu 2.5.12 Automatické pojištění nově nabytého majetku, který nově zní: 
"nově pořízený majetek patřící svým charakterem do majetku již pojištěného, který 
pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je zahrnut do pojištění okamžikem přechodu 
do vlastnictví pojištěného. Zvýší-li se tím pojistná hodnota o méně než 10 %, nebude 
pojišťovna požadovat doplatek pojistného za pojistný rok, v němž ke zvýšení došlo. 
Zvýší-li se však pojistná hodnota o více než 10 %, je pojistník povinen pojišťovně písemně 
oznámit aktualizovanou pojistnou částku. Pojišťovna provede vyúčtování pojistného za tuto 
změnu dle podmínek pojistné smlouvy."
c) aktualizace přílohy č.5 - seznam příspěvkových organizací a městských obvodů, z 
důvodu změny sídla Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

23. Dodatek ke smlouvě o dílo č 1025988 ze dne 18.1.2022
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2559/107R/22
Dodatek ke smlouvě o dílo č 1025988 ze dne 18.1.2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1025988 uzavřené dne 18.1.2022 na zakázku 
s názvem "Architektonická studie aleje E. Krásnohorské".

24. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s - dodatky smluv
Původní číslo materiálu: 20
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: okomentování dodatku č. 12 k zajištění příměstské dopravy autobusovou dopravou a 
městské hromadné dopravy
- tak, jak jsme se domluvili s DP, je v dodatku přesně rozdělena kompenzace na dvě části
- jedna část je 73 mil. Kč, která je pevně stanovena, maximální výše kompenzace vyplývající z 
objednávky dopravy
- druhá část ve výši 47 817 000 Kč je záloha a platba na pohonné hmoty, která bude každé čtvrtletí 
zúčtována z důvodu nestabilizace cen pohonných hmot
PhDr. Ing. Nedvědický: pokud tyto prostředky nebudou využity DP na konci roku, tak se budou 
vracet, jsou účelově vázané na tuto záležitost
p. Šimanovský: máme nějaký monitoring toho, kolik je zde autobusů DP, které jezdí na naftu?
Ing. Dařílek: málo
- cena nafty se srovnala s cenou CNB
- více se využívají plynová vozidla
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2560/107R/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s - dodatky smluv

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.9 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem“ 
spočívajícího ve sjednání maximální výše Objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro 
rok 2022, a to částky 206.691.000,- Kč

2. uzavření dodatku č.12 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“ spočívajícího ve sjednání maximální výše 
Objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro rok 2022, a to částky 120.911.000,- Kč

3. uzavření dodatku č.14 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve sjednání maximální výše Objednatelem hrazené kompenzace pro 
rok 2022, a to částky 2.975.058,- Kč

4. uzavření dodatku č. 4 smlouvy „o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného 
osvětlení na území statutárního města Ústí nad Labem" spočívajícího v úpravě částky 
vynaložené městem na obnovu zařízení v roce 2022 ve výši 4.495.948,60,- Kč včetně DPH.
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25. Stavba – Ústí nad Labem, Bukov - rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Původní číslo materiálu: 40

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

Ing. Dařílek: město realizuje jako poslední investor úpravy uličního prostoru v ulicích Školní, 
Návětrná, Vojnovičova
- v předchozích letech probíhaly v této oblasti rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace 
vodovodu a plynovodu) a sítí ČEZU
- na základě těchto staveb bylo v dané lokalitě už pokáceno více jak 30 stromů, které byly 
umístěny nad kanalizací, došlo k naplňování rozhodnutí OŽP ve vztahu k odstranění těchto stromů
- město mělo 1. 4. 2022 zahájit stavbu svých komunikačních částí, má na to vydané platné stavební 
povolení, finanční prostředky jsou v rozpočtu a v rámci přípravy by se do konce vegetačního 
období pokácely zbylé stromy, které vadí rozšíření manipulačních míst hlavně v oblasti ulice 
Školní a Vojnovičova, které mají sloužit přístupu dětem a rodičům do školy
- z popudu dvou občanů ČIŽP zahájil předběžné opatření řízení s městem a zakázal mu pokácet 
zbylé stromy
- reagovali jsme na to zoologickým posudkem, kterým jsme chtěli rozporovat existenci sýčka
- posudek vyšel pro město kladně
- ČIŽP si zatím nechal vypracovat oponentní posudek
- jsou dva posudky, každý říká něco jiného
- provedli jsme místní šetření a ze 17 stromů, které máme povoleno pokácet, pokácíme pouze 4, 
takto navrhujeme v řešení
- jeden strom je v existenci nového přechodu pro chodce, kudy budou chodit děti do školy, 3 
stromy jsou navrženy, protože jsou nemocné (polosuché)
- lísky, které jsou v ulici Vojnovičova, na ně bychom použili jinou technologii z hlediska 
vybudování zálivu – foukaná metoda
- realizace stavby bez kácení lísek
- jedna z variant je vyjmout ulici Vojnovičova ze stavby

Mgr. Vlach: máme zasmluvněno, že ulice Vojnovičova je součástí rekonstrukce a nějakým 
dodatkem by se smlouva se zhotovitelem upravila?
- a na to by zhotovitel mohl a nemusel přistoupit

Ing. Dařílek: se zhotovitelem je předběžně dojednána technologická úprava, u jednání byl přítomen 
i projektant, který připravil změnový list rekonstrukce dlažby

Mgr. Ševcovic: a jaký bude rozdíl v ceně?
- máte odhad?

Ing. Dařílek: nemám
- spíše to bude dražší než levnější, možné vícenáklady

PhDr. Ing. Nedvědický: máme informaci, kdo dělal pro ČIŽP jejich posudek?

Ing. Dařílek: dohledám
pí Štrymplová: přišla petice, kterou jsme museli vrátit, protože měli podepsané archy za záchranu 
kulturního dědictví
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- jedná se o 5 lidí, kteří s kácením nesouhlasí
- historicky vyšel požadavek občanů, že chtějí parkovací místa
- pokáceny budou pouze 4 stromy

Ing. Dařílek: do odvolání jsme dali odkaz na to, co mají používat všichni stavebníci a to jsou 
zákresy, které má provádět stát, kde se vyskytují takovíto živočichové
- v zákresech na území města není žádný takový výskyt
- důvodem odvolání: vycházelo se z platné dokumentace, která je pro město, tak ať se k tomu MŽP 
vyjádří v rámci řízení

Mgr. Vlach: pokud čekáme do listopadu, tak navrhuji rekonstrukci etapizovat

Ing. Dařílek: do listopadu nečekáme, protože to máme zakázané kácet

Mgr. Vlach: vegetační klid končí v listopadu

Ing. Dařílek: vysvětlení: my chceme pokácet 4 stromy, na které není žádné záporné rozhodnutí
- se stavbou jsme se dohodli, dá se to řešit, že nepokácíme, pokácíme pouze 4, z nichž 3 jsou suché 
a jeden nám brání kvůli přechodovému svítidlu
- stavbu zrealizujeme kompletně, akorát v ulici Vojnovičova jinou technologií než původně 
doporučoval projektant

PhDr. Ing. Nedvědický: v mezidobí dojde k nějakému rozhodnutí, pokud to rozhodnutí bude, že 
byla chyba z ČIŽP, tak by mělo nastat rozhodnutí, že stromy jsou nemocné a že by se měly 
odstranit a provést náhradní výsadba
- pokud to budeme muset likvidovat, tak budeme muset vytrhat kořeny, čímž poškodíme to, co tam 
uděláme jako definitivní řešení a budeme tam sázet nové stromky
- jestli není lepší, rozdělit to na dvě etapy, udělat dvě ulice před tím, než udělám ulici Vojnovičovu

Ing. Dařílek: v první etapě počítáme s ulicí Návětrná a částí ulice Školní, začátek od 1. 4., konec na 
konci června, během prázdnin by měla přijít druhá etapa ulice Školní a Vojnovičova
- udělali jsme technologický odklad
- jsou dvě možnosti, buď rozhodne MŽP, že ČIŽP pochybil, nebo to potvrdí a lísky se už nikdy 
nepokácí a udělali bychom to foukanou metodou
- pokud řekne, že pokácí, tak bych Vojnovičovu zastavil, počkali bychom do listopadu, pokáceli 
bychom a udělali 2. etapu

PhDr. Ing. Nedvědický: pan Dařílek nám představí zápis ze stavebního deníku, kde bude rozdělení 
na etapy

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění: RM souhlasí s variantou postupu prací dle DZ 
s tím, že v 1. etapě bude provedena rekonstrukce ulice Návětrná a část ulice Školní

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 24, 25, 26, 28: 6, 0, 0
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2561/107R/22
Stavba – Ústí nad Labem, Bukov - rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, 
Vojnovičova

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1 . S variantou postupu prací dle důvodové zprávy s tím, že v 1. etapě bude provedena 
rekonstrukce ulice Návětrná a část ulice Školní

26. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu "Lodní 
doprava" 
Původní číslo materiálu: 24

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

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

2562/107R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti 
sportu "Lodní doprava" 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Lodní doprava“ a s následným uzavřením smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 
134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Převozní loď Marie – 
zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“ ve výši 170.000,- Kč

2. se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá
  

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

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

 Termín: 4. 4. 2022

27. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu "Úprava 
běžeckých stop Adolfov"
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2563/107R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti 
sportu "Úprava běžeckých stop Adolfov"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Údržba běžeckých stop“ a s následným uzavřením smlouvy s Horský 
spolek Adolfov, z. s. (IČ 048 07 278) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Úprava běžeckých stop v Adolfově“ ve výši 120.000,- Kč

2. se zněním vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněněnému náměstkovi

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

 Termín: 4. 4. 2022

28. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty" - II. část
Původní číslo materiálu: 26

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

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

2564/107R/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
v roce 2022 "Tradiční kolektivní a individuální sporty" - II. část

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 
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 - 
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práce s mládeží do 20 let“ ve výši 2.216.000,- 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 2.550.500,- 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 2.838.000,- 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 3.032.500,- 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 1.345.500,- 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 1.769.000,- 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 1.275.000,- 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 1.769.000,- 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 816.500,- 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 505.500,- Kč

2. 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) 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 80.000,- Kč

5. se zněním Smluv o poskytnutí dotace v oblasti sportu "Tradiční kolektivní a individuální 
sporty" dle přílohy č. 1- 2 tohoto usnesení.

B) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněněnému náměstkovi
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a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

 Termín: 4. 4. 2022

29. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2022
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2565/107R/22
Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 
2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast 
kultury v roce 2022 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 
44555601), v celkové výši 400.000 Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace, dle přílohy tohoto usnesení, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt 
„Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2022“ takto:
a) 300.000 Kč na "Oblast informačních technologií a techniky"
b) 100.000 Kč na "Celoroční podpora aktivit Domu umění Ústí nad Labem"

B) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 4. 4. 2022

30. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2022
Původní číslo materiálu: 27

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

Bc. Čmejlová: jedná se o tři dotační kategorie: podpora celoroční kulturní činnosti, reprezentace 
města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru a podpora akcí 
mimořádného významu
- jedná se o standardní jednoletý dotační program s tím, že největší dotační kategorie projektu 
budou předkládány během dubna
- komise nedoporučila udělení výjimky pro univerzitu, která má samostatné finance, žádali na akci 
mimořádného významu na sjezd českých historiků, který se uskuteční v září
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- žádají o 200 tis. Kč

Mgr. Vlach: doplnění informace k akci historiků
- UJEP požaduje 300 tis. Kč na spolupráci univerzity se základními školami - projekt z loňského 
roku, na který se čerpalo 180 tis. Kč, a oni chtějí pokračovat

Bc. Čmejlová: v loňském roce měli schválenou dotaci ve výši 170 tis. Kč, ale nakonec nedočerpali, 
149 tis. Kč vraceli

Mgr. Vlach: komise předpokládala, že si UJEP požádá i na tuto akci, ale v rámci rektorátu vůle 
podpory historiků nebyla
- v rámci porady jsme se bavili o tom, že je možné udělit výjimku na úrovni rady s tím, že 
schvalování by bylo na zastupitelích
- navrhoval bych upravené znění s tím, že pokud by vůle nebyla, tak bychom přešli k hlasování o 
původním znění
- za mě akce splňuje nároky na akci celostátního významu a myslím, že nějaká podpora města by 
byla vhodná, protože to město zaplní celou řadou osobností a nabídne to kulturní program pro 
obyvatele města

PhDr. Ing. Nedvědický: odkud budou prostředky?

Bc. Čmejlová: kulturní komise nerozdělila všechny finanční prostředky určené na tyto tři dotační 
kategorie s tím, že chtěla přebytek převést do největší kategorie, což jsou akce a projekty
- máme nedočerpaných cca 600 tis. Kč

Mgr. Vlach: budu navrhovat částku 100 tis. Kč na podporu historiků

Mgr. Ševcovic: respektuji návrh Mgr. Vlacha

Mgr. Vlach: je to velká akce, která je financovaná z více zdrojů

PhDr. Ing. Nedvědický: Vaše řešení podpořím

Bc. Čmejlová: návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Vlach: hlásím podjatost
- předkládám protinávrh: s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury 
v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel, 
odst. 3:
a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace zřízena 
zákonem
V bodě 4 doplnění:
i) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „12. sjezd českých historiků v Ústí nad Labem 20.-22.9.2022“ ve výši 
100.000,- Kč

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 27 z 45



2566/107R/22
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„podporu celoroční kulturní činnosti“
a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Projekt Fusion“ ve výši 10.000,- Kč
b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Činnost Bendova komorního orchestru“ ve výši 36.000,- Kč
c) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP v Ústí 
nad Labem, z.s.“ ve výši 40.000,- Kč
d) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ 70225842) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Dobrovolnictví v kultuře k nezaplacení“ ve výši 15.000,- Kč
e) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla (IČ 68974558) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Loutkové divadlo v Ústí nad Labem 2022“ ve výši 31.000,- Kč
f) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „SVIŇSKÝ NÁ,LES 2022“ ve výši 15.000,- Kč
g) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad Labem“ ve výši 40.000,- 
Kč
h) Ženský komorní sbor Luscinia, z. s. (IČ 05583896) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru Luscinia, z. s.“ ve výši 
40.000,- Kč

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„podporu reprezentace města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 
charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Umělecké turné 2022“ ve výši 50.000,- Kč
b) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Poláčkovo léto“ ve výši 12.500,- Kč

3. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2022 dle 
přílohy tohoto usnesení

B) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty 
takto:
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a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s
činností „Celoroční pořádání koncertů v roce 2022“ ve výši 72.000,- Kč
b) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Divadelní rozmanitost“ ve výši 130.000,- Kč
c) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 130.000,- Kč
d) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s
činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 25.000,- Kč
e) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností
„Celoroční činnost Ústeckého dětského sboru 2022“ ve výši 131.000,- Kč
f) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „U nás 
na vsi“ ve výši 55.000,- Kč
g) Věra Malcherová (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční program Café Max 2022“ ve výši 85.000,- Kč
h) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností
„Taneční studio Scenic“ ve výši 70.000,- Kč
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na „podporu reprezentace města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 
charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Film & Sociologie, s.r.o. (IČ 27455645) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Mýdlové bubliny“ ve výši 170.000,- Kč
b) Divčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s projektem „Mezinárodní hudební festival Vinodolské hudební 
slavnosti“ ve výši 93.000,- Kč
3. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel, odst. 3:
a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace 
zřízena zákonem
4. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školtsví, kultury a sportu, určených 
na „podporu akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ a následné 
uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) bujón s.r.o. (IČ 09279440) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ELBE DOCK 
– Cena Pavla Kouteckého 2022“ ve výši 180.000,- Kč
b) CATERING NA RYCHTĚ, s.r.o. (IČ 28749901) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „10. Ústecký pivních jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve výši 150.000,- Kč
c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Loď 
Tajemství“ ve výši 120.000,- Kč
d) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký 
helloween 2022 – Club Mácháč Tour“ ve výši 170.000,- Kč
e) Malá Paříž z.s. (IČ 01335081) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Malý 
Hamburk“ ve výši 150.000,- Kč
f) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Hudební setkání 11“ ve výši 190.000,- Kč
g) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Ústecké 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 29 z 45



slavnosti“ ve výši 170.000,- Kč
h) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Útulek fest 2022“ ve výši 120.000,- Kč
i) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „12. sjezd českých historiků v Ústí nad Labem 
20.-22.9.2022“ ve výši 100.000,- Kč

C) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 4. 4. 2022

31. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - informace k zápůjčce peněz
Původní číslo materiálu: 29

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

Bc. Čmejlová: v roce 2021 obdrželi zápůjčku ve výši 230 tis. Kč na úhradu proinvestovaných 
peněz do prostoru Domu kultury s tím, že s Kulturním střediskem mají ve smlouvě stanovenou 
domluvu, že budou investované finanční prostředky odbydlovat
- obecně prospěšná společnost měla finanční prostředky 230 tis. Kč vracet do konce loňského roku, 
usnesením ZM jim byl termín posunut o rok s tím, že paní ředitelka informovala o tom, že by se 
ráda z těch rekonstruovaných prostor odstěhovala
- dostala nabídku od krajského úřadu, kde byla galerie před 20 lety
- nyní má smlouvu podepsanou, prostory bude mít v nájmu od 1. 4.
- KS se na nás obrátilo, aby se připravila dohoda o ukončení nájmu a vypořádání
- vůči městu by paní ředitelka částku 230 tis. Kč uhradila nejpozději do konce roku
- nutné spočítat částku, kterou nestihne odbydlet (cca 100 tis. Kč)
- celou částku neodbydlí
- stavební úpravy, které tam proběhly, se nedají dát do původního stavu

PhDr. Ing. Nedvědický: úkol: udělat rozbor hospodaření pro další rok

Ing. Tošovský: výpovědní lhůta je tři měsíce?

Bc. Čmejlová: ano

Mgr. Vlach: navštívili jsme galerii, paní ředitelku jsme vyzvali za město k vypořádání závazků na 
základě dodatku z prosince 2021
- paní ředitelka potvrdila, že úhrady provede tak, jak je uloženo zastupitelstvem do prosince 2022 a 
musí vrátit celou půjčku
- paní ředitelka potvrdila, že se stěhuje, podala výpověď
- smlouva je mezi KS a společností, kdy pan Eichler konzultuje kroky v rámci PO
- nájemní smlouva byla uzavřena ředitelem KS panem Eichlerem
- představoval bych si dřívější informace, změna nám byla avizovaná pozdě
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Bc. Čmejlová: paní ředitelka urgovala kraj již od začátku roku s tím, aby připravili smlouvu
Mgr. Vlach: paní ředitelku jsme vyzvali, aby se ZM zúčastnila osobně
- očekávám dotazy zastupitelů
Bc. Čmejlová: paní ředitelku vyzvu, aby připravila financování
- 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. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41: 6, 
0, 0

2567/107R/22
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - informace k zápůjčce 
peněz

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 
25049011) o stěhování Galerie Emila Filly z prostor Kulturního domu Ústí nad Labem a 
vypořádání zápůjčky peněz s účelem "Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v 
Ústí nad Labem na rok 2020" ve výši 230.000,- Kč 

B) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 4. 4. 2022

32. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
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

2568/107R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 802,37 tis. Kč – zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č. 30_21_011“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 802,37 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních finančních příspěvků, v 
celkové výši 802,37 tis. Kč, v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, pro p. o. z oblasti školství na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol III“ takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 468,61 tis. 
Kč
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 13,63 tis. Kč
- Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 
organizaci ve výši 220,10 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 20,49 
tis. Kč
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 
79,54 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 26 317 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 26 317 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 26 317 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2022 – 1. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 3 125,10 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 1 636,00 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 4 960,00 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 4 479,80 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 3 919,70 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 3 492,80 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 1 650,90 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 3 052,70 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 2 945,60 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 2 945,60 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 2 945,60 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“
4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
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výši 436,12 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 436,12 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 436,12 tis. Kč

33. Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2021
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

2569/107R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční 
prostředky z roku 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v 
celkové výši 204,03 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 204,03 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01 o částku 0,80 tis. Kč u 
akce „DS Orlická – PD na stavbu spojovacího pavilonu“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 203,23 tis. Kč 
u akce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. odvodnění PHK)“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v 
celkové výši 4 853,25 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 4 853,25 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické 
o částku 2 638,38 tis. Kč, v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické 
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o částku 2 214,87 tis. Kč, v položce Oprava a údržba

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 4 456,04 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 456,04 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 4 456,04 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 3 695,05 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 3 695,05 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 3 695,05 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, 
Pečovatelská služba

5. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 750 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 750 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 750 tis. Kč v položce Rezerva pro MSUL, p. o. – 
Parkovné dle nařízení obce

6. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 73,30 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 73,30 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 73,30 tis. Kč v položce Rezerva na provoz pro p.o. 
ostatní

7. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků v 
celkové výši 4 265,50 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 4 265,50 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení přípravy a realizace 
investic o částku 4 200,00 tis. Kč, v položce Na případné demolice
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení přípravy a realizace 
investic o částku 65,50 tis. Kč, v položce Ostatní výdaje oddělení

8. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k 
zapojení účelově určených a zasmluvných, ale v roce 2021 nečerpaných prostředků ve výši 
4 408,70 tis. Kč do rozpočtu roku 2022 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
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nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 408,70 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 4 408,70 tis. Kč

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2021 nečerpaných 
prostředků ve výši 12 884,01 Kč do rozpočtu roku 2022 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2021 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 12 884,01
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické 
o částku 12 884,01 tis. Kč, v položce Oprava a údržba

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

 Termín: 16. 5. 2022

34. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství
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

2570/107R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
příspěvkovým organizacím z oblasti školství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 030 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 3 030 tis. Kč v položce Podpora p. o. - vyloučené 
lokality
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz pro p. o. z oblasti 
školství v celkové výši
3 030 tis. Kč na „Podporu pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve 
vyloučených lokalitách“ takto:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 10/5, p. o. 724 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 1 206 tis. Kč
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 1 100 tis. 
Kč

B) ukládá
  

1. Mgr. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

  
2. Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

  
3. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí 
nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

35. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 33

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

2571/107R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 39,05 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 39,05 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 39,05 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v rámci 
pojistných událostí, takto:

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 2,73 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 3,75 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 4,57 tis. Kč

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace 14,48 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 3,87 tis. Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 9,65 tis. Kč

36. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony II – 
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.
Původní číslo materiálu: 34

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

2572/107R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu 
Šablony II – Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 17,83 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové 
organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 17,83 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
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transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 17,83 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

37. Rozpočtové opatření OMOSRI a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 35

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

2573/107R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a Městských služeb Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
1 324,69 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 324,69 tis. Kč, v položce Rezerva pro MSUL, p. o. – 
Parkovné dle nařízení obce
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 1 324,69 tis. Kč na akci „MSUL – pořízení závorového systému – ul. 
Přístavní“

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem v požadované výši 1 379,27 tis. Kč na zajištění havarijního stavu suterénu objektu 
Městských lázní (žádost ze dne 10. 3. 2022, zn. Ř/099/2022)

2. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem v požadované výši 270 tis. Kč na pořízení profesionálního motorového drtiče větví 
(žádost ze dne 9. 3. 2022, zn. Ř/098/2022)

3. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem v požadované výši 150 tis. Kč na pořízení zahradního traktůrku (žádost ze dne 9. 3. 
2022, zn. Ř/096/2022)

4. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
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Labem v požadované celkové výši 420 tis. Kč na vyčištění a defektoskopii dvou výparníků 
ve strojovně chlazení zimního stadionu (žádost ze dne 9. 3. 2021, zn. Ř/095/2022)

5. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem v požadované celkové výši 1 880 tis. Kč na opravy tenisového areálu (žádost ze dne 
9. 3. 2021, zn. Ř/094/2022)

C) ukládá
  

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

38. Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Lidii Vávrové
Původní číslo materiálu: 36

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

2574/107R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Lidii Vávrové

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelé Lidie Vávrové, datum narození ************ a 
datum úmrtí ************, Statutárním městem Ústí nad Labem

B) souhlasí
  

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
vozidla Chevrolet Spark, registrační značky 5U6 0577, které se nalézá na parkovišti na 
Severní Terase mezi čerpací stanicí a potravinami Billa, přičemž vozidlo nemá platnou 
technickou prohlídku

C) schvaluje
  

1. ekologickou likvidaci vozidla dle bodu B) 1. tohoto usnesení
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D) ukládá
  

Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku

a) zabezpečit provedení ekologické likvidace vraku vozidla dle bodu B) 1. tohoto usnesení

 Termín: 30. 6. 2022

39. Předběžné tržní konzultace (dále jen PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro 
MKDS5G Ústí nad Labem, (2) Analytické nástavbové funkce pro městský kamerový systém – 
informace o výsledku
Původní číslo materiálu: 41

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

2575/107R/22
Předběžné tržní konzultace (dále jen PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem 
pro MKDS5G Ústí nad Labem, (2) Analytické nástavbové funkce pro městský 
kamerový systém – informace o výsledku

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informace o výsledcích provedených PTK pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro 
MKDS5G Ústí nad Labem, (2) Analytické nástavbové funkce pro městský kamerový 
systém 

40. Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Petru Chvátalovi
Původní číslo materiálu: 37

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

Bc. Žirovnická: vzhledem k majetku navrhujeme za odbor, že RM nesouhlasí
- doporučujeme variantu I.
- nepatrný majetek zůstane státu, náklady, které jsme vynaložili za sociální obřad, budeme 
nárokovat po MMR a dostaneme je zpět od MMR

Mgr. Vlach: drobné pozůstalosti se nám zde vyskytují opakovaně, nebylo by lepší stanovit 
směrnicí, jak s těmito věcmi postupovat?
- RM bude muset vždy posuzovat tuto záležitost

Bc. Žirovnická: návrh na usnesení: varianta I. RM nesouhlasí s převzetím majetku

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2576/107R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Petru Chvátalovi

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Petra Chvátala, 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, a to 
finanční hotovosti ve výši 1019,- Kč, 6 ks stravenek v hodnotě 50,- Kč/ks, peněženky s 
průkazy a zákaznickými kartami, klíčů, klíčenky, horní a dolní protézy, 7 ks oblečení 

C) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zajistit odpověď Mgr. Tomáši Ostrožlíkovi, notáři, Hradiště 96/8, Ústí nad Labem, ve 
smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty

 Termín: 30. 4. 2022

41. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 38

Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: nový návrh dotačního programu byl zpracován z důvodu novelizace zákona č. 
250/2000
- mohou požádat o částku ve výši maximálně 45 tis. Kč na náklady projektu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2577/107R/22
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2022

2. Výzvu k podání žádosti o dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2022

42. Veřejná zakázka na licence Microsoft - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

Diskuse proběhla.

Mgr. Habrová: předkládám radě města ke schválení přidělení veřejné zakázky na licence Microsoft 
vítězi této zakázky, kterým se stala společnost SoftwareONE Czech Republic s.r.o. s celkovou 
cenou 14 668 980 Kč bez DPH na 3 roky.
- financování licencí MS bude tento rok zajištěno jednak částkou 3.477,00 tis. Kč z uzavřené 
provozní smlouvy se společností Metropolnet a.s., jednak částkou 2.500,00 tis. Kč z finanční 
rezervy finančního odboru. Návrh na usnesení je na základě požadavku RM doplněn o rozpočtové 
opatření KT a FO.
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2578/107R/22
Veřejná zakázka na licence Microsoft - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na 
nákup licencí Microsoft" takto:

1. SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
2. AUTOCONT a.s.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
"Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft", který se umístil na prvním místě v pořadí, 
tj. SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4, IČ 
24207519, s nabídkovou cenou ve výši 14 668 980,- Kč bez DPH

C) schvaluje
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1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Rámcová dohoda na nákup licencí 
Microsoft" dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli SoftwreONE Czech Republic s.r.o., se sídlem 
Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4, IČ 24207519, 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 "Rámcová dohoda na nákup licencí 
Microsoft" dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, a následné uzavření 
smlouvy s tímto dodavatelem

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru ve výši 2 500,00 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 2 500,00 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 2 500,00 
tis. Kč v položce Městský informační systém

43. Různé
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: informace o návrhu Mgr. Černé přejmenovat ulici Moskevská a Žukovova, 
Koněvova
- oslovili jsme veškeré občany této ulice a občané si tento návrh z velké části nepřejí
- rezonance obrovská zátěž změn všech dokladů
- Moskevská ulice se nedoporučuje přejmenovat z historických důvodů

p. Šimanovský: chci se zeptat na dotaci, o kterou jsme si žádali na kulturní a sportovní akce, 
podána 9. 3.
- máme plán akcí, musíme uzavřít smlouvy
- celorepublikové akce, propagace města
- probíhají registrace 4 – 5 tis. lidí na každé akci
pí Lazarová: oslovila jsem ostatní obvody, aby se vědělo, kolik peněz se bude rozdělovat
- ostatní obvody budou jednat tento týden
PhDr. Ing. Nedvědický: žádost ve výši 700 tis. Kč je dost vysoká částka
- požadavek: nutné vědět nároky jiných obvodů
p. Šimanovský: standardně dostávaly obvody 300 tis. Kč

Mgr. Vlach: Severní Terasa je specifická tím, že nejbližší akce je pálení čarodějnic, která byla 
historicky podporovaná z balíku 300 tis. Kč
- rozpočet jsme schválili v březnu, nejlepší by bylo rozhodnout o nějaké částce v termínu 16. 4.
- pálení čarodějnic návštěvnost je pro 4 tis. lidí, nutná příprava a organizace
PhDr. Ing. Nedvědický: jednotlivé obvody se musí vyjádřit, 7 mil. Kč rezervy pro celé město
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- pokud neklesnou ceny za dopravu, tak to bude špatné
- všechny akce jsou pro všechny, otevřeny pro všechny občany ÚL
p. Šimanovský: na akce Severní Terasy přichází cca 30 tis. lidí, jsou to akce významnější, potřebuji 
rozhodnutí nejen kvůli čarodějnicím, ale pro další akce nutné rozhodnutí kvůli přípravě
PhDr. Ing. Nedvědický: chceme znát představy jednotlivých obvodů tak, abychom to mohli 
vybalancovat
p. Šimanovský: tlačí nás čas, rozpočet akcí jsme předali, obvody nepředaly
Mgr. Peterka: musel jsem čekat na schválení rozpočtu
p. Šimanovský: úklid a parkování – plánuje magistrát větší úklid města?
pí Lazarová: pozvu na schůzku pana Dařílka
pí Štrymplová: úklid centra, nepořádek
p. Šimanovský: VPP doplnění k předchozímu komentáři, nelze vzít peníze ze zeleně na VPP,
- Ukrajinci – kolik jich je v ÚL, kolik jich již pracuje?
Mgr. Vlach: dle registru10 tis. osob pro celý kraj, zpráva z minulého týdne je 1200 v ORP, vedení 
celkem

Mgr. Ševcovic: 300 dětí v ZŠ, v MŠ či dětských skupinách 10-15 dětí, matky s malými dětmi se 
nemohou zapojit do pracovního procesu, matky s většími dětmi – profese dělnického typu bez 
rozdílu věku, snažíme se udělat databázi vysokoškolsky vzdělaných pro školství, že bychom je 
případně využili
- ÚP má jiné informace, něco jiného kraj, těžko se to dává dohromady, celá ČR ztratila přehled o 
lidech, spousta lidí bydlí přímo v bytech a ne na ubytovnách, hotelích, proto nevíme nic víc, zda 
pracují
p. Šimanovský: je pravda, že uprchlíci z Ukrajiny mají zdarma vstup do bazénu a do zoologické 
zahrady?
Mgr. Ševcovic: mohu potvrdit, že dopravu mají zdarma, ZOO za 1 Kč, Městské služby – pokud je 
to skupina mohou vstoupit, DDM se pokouší zapojit, školy zatím obědy podávají zdarma, nebo pak 
fond na stravné, školy odpouští poplatky za kroužky a
družinu, je to vše dočasné, cca do léta, co bude od září, to nikdo neví
p. Šimanovský: zmiňuje nevoli lidí
Mgr. Ševcovic: do června děti budou mít poplatky odpuštěny, jak to bude v létě u MS, nemohu 
potvrdit

Mgr. Vlach: ceny určuje ředitel příspěvkové organizace, rada nemá kompetence k tvorbě ceníku, 
někteří ředitelé z celostátní praxe na dočasnou dobu umožnili vstup za zvýhodněných podmínek, či 
zdarma umožňují vstup, podnět, abychom měli od ředitelů zpětnou vazbu včetně časových rozvrhů
pí Lazarová: mluvila jsem s paní Kymličkovou a ze zkušenosti ví, že chtějí UK uklízet a zapojit se
p. Šimanovský: naopak, Ukrajinci nechtějí pomocné práce
Mgr. Ševcovic: je třeba si uvědomit, že 300 tis. je obrovská masa lidí, většinou mají děti, musíme 
si říci, co jsme schopni udělat a stát to hodil elegantně na kraje, potažmo na obce a o tom se 
nemluví, nedokážu zajistit práci učitelek Ukrajinek, nemám zdroje, velká část tady sice nezůstane, 
ale část jich zde zůstane
Ing. Tošovský: byl jsem v ZOO s partou 30 Ukrajinců, vše si zaplatili, byli slušní, nemám tuto 
zkušenost
Mgr. Ševcovic: ti lidé nemají vůbec nic a mají zájem pracovat a zapojit se
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Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

Eva Nováková

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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