
Z á p i s

z 109. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 11. 4. 2022

Omluveni: Ing. Pavel Tošovský

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

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 109. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

26. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony II –
Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o.
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

27. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku z Fondu pro záchranu a rozvoj 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

28. Podání žádosti o dotaci Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 
do výzvy v rámci Národního plánu obnovy, komponenty Rozvoj kulturního a kreativního prostoru, 
iniciativy Rozvoje regionálního kulturního a kreativního centra
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Hlasování o předřazení: 5, 0, 0
- body č. 26, 27, 28 před bod č. 24 tak, aby (materiály OMOSRI byly za sebou)
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Schválený program:

1. Veřejná zakázka "Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města 
Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024" - výběr dodavatele

2. Veřejná zakázka „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

3. Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - příspěvek na výkon pěstounské péče

4. Rozpočtové opatření OSS a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví 2022

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního 
značení"

6. Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 230, k. ú. Habrovice

7. Přijmutí daru - servisní stanice pro cyklisty

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských sadech

9. Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV

10. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

11. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ, navýšení kapacity ZŠ

12. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z počtu žáků 
v přípravných třídách

13. Souhlas zřizovatele s navýšením kapacity Základní školy Erazim 2

14. Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence

15. Souhlas s uzavřením smluv o pachtu a podpachtu zemědělských pozemků pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, p.o.

16. „Čelakovského - smíšený dům“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

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

18. Krizové byty v Matiční ulici – podání žádosti o dotaci

19. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

20. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do prodloužené výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci OP 
Potravinové a materiální pomoci

21. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony II – 
Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o.

22. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku z Fondu pro záchranu a rozvoj 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem

23. Podání žádosti o dotaci Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací do výzvy v rámci Národního plánu obnovy, komponenty Rozvoj kulturního a 
kreativního prostoru, iniciativy Rozvoje regionálního kulturního a kreativního centra 

24. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - dotace pro MO město z projektu Participativní 
rozpočet "Ústečané společně"
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25. Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Ludmile Krevové

26. Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Janu Nešporovi

27. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

28. Poskytnutí peněžitého daru

29. Různé

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

1. Veřejná zakázka "Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města 
Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024" - výběr dodavatele

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

Mgr. Nováková: výběr dodavatele k podlimitní veřejné zakázce „Komplexní lesnická činnost na 
katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem“.
- tato zakázka byla opakovaná, protože se nikdo nepřihlásil
- hodnota realizovaného plnění je pevně stanovena na 2 500 000,- Kč bez DPH
- ve lhůtě podávání nabídek se přihlásil pouze jeden dodavatel, společnost UNILES, a.s.
- dodavatel splnil požadovanou kvalifikaci, proto hodnotící komise doporučuje RM vybrat tohoto 
dodavatele
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2580/109R/22
Veřejná zakázka "Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území 
Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024" - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci, že zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Komplexní lesnické 
činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 
2024“ se zúčastnil jediný dodavatel, a to společnost UNILES, a.s.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele UNILES, a.s., se sídlem 
Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706, k veřejné zakázce s názvem 
„Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na 
období let 2022 - 2024“.

2. Veřejná zakázka „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele
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Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: jedná se o výběr dodavatele
- šlo o zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesměla 
přesáhnout částku 8 mil. Kč bez DPH
- přihlásili se 4 dodavatelé, nejlevnější je společnost STRABAG za cenu 4 799 719,-Kč bez DPH
- zakázka bude probíhat ve dvou na sebe navazujících úsecích
- může zde nastat problém s tím, že vyfrézovaná asfaltová směs nebude vedlejším produktem, 
nýbrž bude odpadem a potom jde o to, jakou hodnotu dosáhne skládkovné za tento odpad, pokud 
se vejdeme do 30 % hodnoty v daném úseku, bude zakázka realizována, pokud nikoli, tak ten úsek 
realizován nebude
- podle laboratorních zkoušek je možné, že vše dopadne dobře a budou realizovány oba úseky, 
možná jen jeden z nich, nebo žádný
- laboratorní zkoušky budou probíhat od 16. 5. do 15. 6. 2022
- samotná realizace prací od 15. 6. do 31. 8 2022
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2581/109R/22
Veřejná zakázka „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

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

1. STRABAG a.s.
2. Metrostav Infrastructure a.s.
3. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
4. ALGON, a.s.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 60838744, s 
nabídkovou cenou ve výši 4 799 719,- Kč bez DPH.

3. Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - příspěvek na výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: posiluji rozpočet magistrátu z finančních prostředků, které jsme obdrželi od ÚP na 
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smlouvy o pěstounské péči
- peníze dáváme do KT na výplatu mezd, pro pracovníky OSV, oddělení náhradní rodinné péče, 
včetně zdravotního a sociálního pojištění a na výdaje pro OHS
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2582/109R/22
Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 2 484 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 484 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky z úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 484 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 4 172,97 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 financování ve výši 4 172,97 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 172,97 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 1 780 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 780 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 080 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 340 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 40 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 320 tis. Kč

4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 207 tis. Kč – snížení nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
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a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 207 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 207 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

4. Rozpočtové opatření OSS a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví 2022
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: rozdělení příspěvku na opatrovnictví mezi obvody
- celková částka dělala 4 239,50 tis. Kč
- jedná se o 30 500,- Kč na jednoho opatrovance
- MO Severní Terasa: 40 opatrovanců = 1 220,00 tis. Kč
- MO Neštěmice: 32 opatrovanců = 976,00 tis. Kč
- MO Střekov: 9 opatrovanců = 976,00 tis. Kč
- MO město: 58 opatrovanců = 1 769,00 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 5, 8, 9: 5, 0, 0

2583/109R/22
Rozpočtové opatření OSS a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví 
2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a finančního odboru v celkové výši 4 
239,50 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS o částku 4 239,50 tis. Kč v položce 
Příspěvek na opatrovnictví

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o celkovou částku 4 239,50 tis. Kč v 
položce Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:
- MO město 1 769,00 tis. Kč
- MO Severní Terasa 1 220,00 tis. Kč
- MO Neštěmice 976,00 tis. Kč
- MO Střekov 274,50 tis. Kč

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního 
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značení"
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2584/109R/22
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému svislého 
dopravního značení"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy, údržba a 
změny v systému svislého dopravního značení" s těmito parametry:

a) zvýšení pravidelné měsíční platby v položce trvalé dopravní značení v katalogovém listu 
KL 1 o částku 6 483,97 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; pravidelná měsíční platba se tímto mění z částky 170 
630,75 Kč bez DPH na částku 177 114,72 Kč bez DPH
b) zvýšení pravidelné měsíční platby v položce přechodné dopravní značení v katalogovém 
listu KL 1 o částku 384,20 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; pravidelná měsíční platba se tímto mění z 
částky 10 110,40 Kč bez DPH na částku 10 494,60 Kč bez DPH
c) zvýšení pravidelné měsíční platby v položce výjezdová pohotovost v katalogovém listu 
KL 1 o částku 404,70 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; pravidelná měsíční platba se tímto mění z částky 10 650 
Kč bez DPH na částku 11 054,70 Kč bez DPH
d) zvýšení měsíční platby v položce trvalé dopravní značení v katalogovém listu KL 2 o 
částku 2 520,74 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; měsíční platba se tímto mění z částky 66 335,39 Kč bez 
DPH na částku 68 856,13 Kč bez DPH
e) zvýšení měsíční platby v položce přechodné dopravní značení v katalogovém listu KL 2 
o částku 75,38 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; měsíční platba se tímto mění z částky 1 983,56 Kč bez 
DPH na částku 2 058,94 Kč bez DPH
f) zvýšení měsíční platby v položce výjezdová pohotovost v katalogovém listu KL 2 o 
částku 40,47 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; měsíční platba se tímto mění z částky 1 065 Kč bez 
DPH na částku 1 105,47 Kč bez DPH
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6. Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 230, k. ú. Habrovice
Původní číslo materiálu: 8

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

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

2585/109R/22
Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 230, k. ú. Habrovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k tíži pozemku 
p. č. 230 v k. ú. Habrovice, spočívající v právu zřízení a provozování odvodňovacího 
potrubí a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním odvodňovacího potrubí, s paní Zdeňkou 
Brožovou jako povinným a Statutárním městem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 
401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531 jako oprávněným, za jednorázovou úhradu ve výši 
12.180,69 Kč bez DPH.

7. Přijmutí daru - servisní stanice pro cyklisty
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění: schvaluje a děkuje

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

2586/109R/22
Přijmutí daru - servisní stanice pro cyklisty

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. bezúplatný převod servisní stanice pro cyklisty instalované na cyklostezce na 
Střekovském nábřeží (p.p.č. 2529/9, k.ú. Střekov), v hodnotě ve výši 27 800,- Kč bez DPH 
od AUTO UL, a.s., se sídlem Havířská 373/25, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 28173724

B) děkuje
  

1.společnosti AUTO UL, a.s. za poskytnutí věcného daru dle bodu A)
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8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských sadech
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Dařílek: jedná se o materiál navazující na již předložené materiály, které jsme předkládali na 
minulých RM
- v ustanovení čl. 6, 8 ohledně poskytování služeb se říká, že v případě roční inflace více než 3 %, 
připraví smluvní strany bez vzájemných rozporů znění dodatků a směřují své úkony tak, aby byl 
takový dodatek podepsán
- jediným důvodem, proč by nemohl být podepsán, je nedostatek finančních prostředků

Mgr. Ševcovic: jak hodnotíte kvalitu údržby vodních prvků?

Ing. Dařílek: hodnotím ji ve smyslu kvality vodních prvků
- vodní prvky mají spoustu technických, provozních nedostatků

Mgr. Vlach: materiály k inflaci máme, objevují se
- ve všech dokumentech je možnost, požadavek odmítnout
- u tohoto případu mi vadí, že jezírko je hodně znečištěné padajícím listím a nelíbí se mi igelitové 
pytle
- jestli přijde firmě v pořádku tento způsob zazimování – natáhnout na fontánu černý igelitový 
pytel
- toto nepodpořím, připadá mi to nedůstojné

Ing. Dařílek: takto jsme si prvky jako město vymysleli, takto jsme si je v roce 2008 nebo 2009 
zprojektovali
- jediná možnost, jak ochránit v zimě potrubí před mrazem je, že ho ucpeme igelitovým pytlem
- je to standardní postup, takto se to dělá všude
- pokud chceme něco jiného, zadáme firmě, že udělá opatření senem nebo něco jiného, nutné 
vymyslet technické řešení

PhDr. Ing. Nedvědický: v pátek jsme zde měli doc. Mrkose, prof. Kolečka, se kterými jsme jednali 
o prvcích a jejich vhodnosti či nevhodnosti umístění v sadech
- jejich názor byl takový, že ty prvky jsou bez umělecké hodnoty
- nevypadá to esteticky dobře
- umístění prvků před jednotlivými pomníky je nevhodné
- naše vzájemná domluva byla taková, že vyvoláme k těmto prvkům diskuzi
- do půlky května by mělo dojít k dalšímu setkání, kde by měl padnout návrh

Mgr. Ševcovic: otevřel jsem si původní smlouvu a dočetl jsem se, že běžná údržba kašen obsahuje 
denní kontrolu a mechanické odstraňování nečistot
- zazimování – demontáž všech komponentů, vypuštění kašen, vyčištění kašen
- nejsem si jistý, že by se denně čistily v kašnách nečistoty
- všiml jsem si, že ta čistota nebyla taková, jak by měla být a jak se zde popisuje

Mgr. Vlach: úroveň údržby neodpovídá tomu, abych podpořil firmu v tom, že ji navýšíme o to, co 
si žádá
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Ing. Dařílek: můžeme porovnat denní fotky a porovnat je
- vy jste mluvil o nepořádku v jezírku a ne o kašnách
- jezírko v pravidelné denní údržbě není, tam jsou pouze ty prvky

Mgr. Vlach: můžu se jít s vámi podívat na kontroly, ale v tuto chvíli na základě svých poznatků to 
nepodpořím

Mgr. Ševcovic: ve smlouvě je napsáno, že každý den kontrola provádí čištění hladiny jezírka od 
spadaného listí a nečistot, vše se píše každý den

Ing. Dařílek: přečtu ustanovení z článku
- pokud bychom neuzavřeli dodatek, je potřeba na reakci k dopisu, který firma uplatnila v souladu 
s čl. 6.8, napsat zdůvodnění

PhDr. Ing. Nedvědický: může to pro nás znamenat důsledek z neplnění smluvního vztahu?

Mgr. Studenovský: myslím, že ne
- když jsem si přečetl čl. 6.8 a 6.9, tak je to koncipované tak, aby ta společnost MS po nás nechtěla 
inflaci 3x za rok
- zdůvodnění může být to, že RM neschválila usnesení a dovětek, že neschváleno z důvodu 
pochybnosti o kvalitě péče
- pokud by se objasnila údržba, jsem přesvědčen, že pak se dá kdykoli udělat mimořádný dodatek a 
ta inflace jim může být dorovnána i později

pí Nováková: přikláním se k tomu udělat kontrolu čistoty
- nebylo by možné požádat firmu, jestli by udělala nějaký návrh na zazimování těch prvků i s 
cenovou nabídkou

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 2, proti 0, zdržel se 3 Návrh nebyl přijat

9. Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV
Původní číslo materiálu: 7

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

10. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: na základě školského zákona, MŠ mají 24 míst, mohou navýšit kapacitu na 28 míst
- jedná se o školky, které žádají o navýšení před mimořádnými zápisy, které proběhnou v červnu 
kvůli ukrajinským dětem
- podle školského zákona je nutné vyjádření zřizovatele, aby se mohla podat žádost na kraj, který 
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se k navýšení kapacit vyjadřuje
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2587/109R/22
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy zřizované statutárním městem Ústí 
nad Labem dle § 23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský 
zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace

b) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace

c) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace

d) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace

e) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace

f) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

g) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol 
uvedených v bodě A)

11. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ, navýšení kapacity ZŠ
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.
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Bc. Čmejlová: co se týče nejnižšího počtu žáků ve školní družině, tak ZŠ Školní náměstí se potýká 
s tím, že do školní družiny chodí méně dětí, než by mělo
- minimální počet dětí ve školní družině je 20 dětí, ale jim chodí pouze 15 dětí
- ředitelka žádá o dočasné navýšení kapacity ZŠ z důvodu umisťování dětí z Ukrajiny
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 11, 12, 13: 5, 0, 0

2588/109R/22
Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ, navýšení kapacity 
ZŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině základní školy dle § 23 odst. 
3, 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2022/2023 – výjimka z 
nejnižšího počtu žáků:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ

a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině 
základní školy uvedené v bodě A)1.

C) souhlasí
  

1. s dočasným navýšením celkové kapacity základní školy z počtu 480 na 505 žáků dle § 
145 odst. 1 školského zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění a dle zákona Lex Ukrajina školství č. 67/2022 Sb.

a) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

12. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z počtu 
žáků v přípravných třídách
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Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

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

2589/109R/22
Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z 
počtu žáků v přípravných třídách

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. otevření přípravných tříd základní školy dle § 47 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, ve školním roce 2022/2023 na:

a) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace – 1 
třída (z oddělení školní družiny)

b) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace – 1 třída

c) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
příspěvková organizace – 1 třída

d) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace – 2 třídy

e) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvková organizace – 1 třída

f) Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvková organizace – 1 třída

g) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace – 1 třída

h) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace – 1 třída

i) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvková organizace – 1 třída

j) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace – 2 třídy (1 ze tříd z oddělení školní družiny)
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2. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2022/2023 – nejvyšší počet 
žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace

b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

c) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace (pro obě třídy)

d) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s otevřením přípravných tříd na základních školách uvedených v 
bodě A) 1
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravných třídách základních 
škol uvedených v bodě A) 2

13. Souhlas zřizovatele s navýšením kapacity Základní školy Erazim 2
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodu č. 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 
27, 28:5, 0, 0

2590/109R/22
Souhlas zřizovatele s navýšením kapacity Základní školy Erazim 2

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s navýšením celkové kapacity Základní školy Erazim 2, jejíž činnost vykonává školská 
právnická osoba, na 60 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2022, dle § 145 odst. 1 školského 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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14. Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

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

2591/109R/22
Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence u těchto projektů:
a) Dům kultury – objekt A
b) Sloninec ZOO
c) Jezero Milada – přístaviště
d) ZOO – parkovací domy a lanová dráha
e) Elektronický odbavovací systém

15. Souhlas s uzavřením smluv o pachtu a podpachtu zemědělských pozemků pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, p.o.

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

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

2592/109R/22
Souhlas s uzavřením smluv o pachtu a podpachtu zemědělských pozemků pro 
Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 5. 2022

1. s uzavřením smlouvy o pachtu zemědělských pozemků č. 1/2022 mezi Zoologickou 
zahradou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a MUDr. Karlem Strachoněm, 
zástupcem spoluvlastníků pozemku p. č. 1736/5 v k. ú. Krásné Březno za účelem sklizně 
zeleného krmiva pro zvířectvo chované v zoologické zahradě, na dobu neurčitou, 
pachtovné ve výši 1 120,- Kč ročně a výše roční daně z nemovitosti.
2. s uzavřením smlouvy o pachtu zemědělských pozemků č. 2/2022 mezi Zoologickou 
zahradou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a MUDr. Karlem Strachoněm, 
zástupcem spoluvlastníků pozemků p. č. 1736/6 v k. ú. Krásné Březno, p. č. 5175/3, p. č. 
5175/10, p. č. 5175/21 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem sklizně zeleného krmiva pro 
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zvířectvo chované v zoologické zahradě, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 5 516,- Kč 
ročně a výše roční daně z nemovitosti
3. s uzavřením smlouvy o podpachtu zemědělských pozemků mezi Zoologickou zahradou 
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a společností KÁMEN Zbraslav, a.s., sídlo 
Žitavského1178, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 01820460 jako podpachtovatelem pozemků 
p. č. 1736/1, p. č. 1736/3, p. č. 1736/4 v k. ú. Krásné Březno a p. č. 4852/3 v k. ú. Ústí nad 
Labem za účelem sklizně zeleného krmiva pro zvířectvo chované v zoologické zahradě, na 
dobu neurčitou, pachtovné ve výši 6 742,- Kč ročně a výše roční daně z nemovitosti

16. „Čelakovského - smíšený dům“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

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

2593/109R/22
„Čelakovského - smíšený dům“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

Změnový list č. 1, který je součástí přílohy předloženého materiálu

B) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který je 
přílohou tohoto usnesení

17. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 18

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

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

2594/109R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 5 814,79 tis. Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z Ministerstva pro 
místní rozvoj na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Vybudování 
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multimediální a ICT učebny - IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 659,97 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 154,82 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši
1 659,97 tis. Kč na realizaci projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4 154,82 tis. Kč na realizaci 
projektu Vybudování multimediální a ICT učebny“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 278,40 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 278,40 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci operačního 
programu Zaměstnanost takto:
- Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, 
ve výši 659,41 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 618,99 
tis. Kč

18. Krizové byty v Matiční ulici – podání žádosti o dotaci
Původní číslo materiálu: 21

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

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

2595/109R/22
Krizové byty v Matiční ulici – podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

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

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na krizové byty v Matiční ulici v rámci dotačního programu dle 
bodu A) tohoto usnesení
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2. spolufinancování krizových bytů v Matiční ulici s předpokládanými celkovými náklady 
projektu ve výši 5 000 tis. Kč vč. DPH

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

1. zpracovat žádost o dotaci na krizové byty v Matiční ulici dle bodu B)

 Termín: 31. 5. 2022

19. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 22

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

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

2596/109R/22
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Kulturního střediska města Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vyhlašuje
  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

B) schvaluje
  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení

C) jmenuje
  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Ing. Radka Jakoubková, ved. OPT OMOSRI
2. komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda:
Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové:
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Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., předsedkyně kulturní komise RM
Mgr. Zdeněk Kymlička, člen kulturní komise RM
Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice
PaedDr. Jan Eichler, ředitel KSmÚL

Členové s hlasem poradním:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Ing. Radka Jakoubková, ved. OPT OMOSRI
Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru ŠKS

20. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do prodloužené výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci OP 
Potravinové a materiální pomoci
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2597/109R/22
Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do prodloužené výzvy MPSV č. 30_21_011 v 
rámci OP Potravinové a materiální pomoci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do prodloužené výzvy MPSV č. 
30_21_011 Operačního programu otravinové a materiální pomoci. Projekt ÚK – 
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi pro školní rok 2022/2023
2. s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy MPSV č. 30_21_011 Operačního programu 
Potravinové a materiální pomoci mezi příslušnou základní školou nebo mateřskou školou 
statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, v rámci projektu ÚK – Potravinová 
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci prodloužené výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
b) k vydávání souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství mezi příslušnou základní školou 
nebo mateřskou školou statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem uvedené v 
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bodu A) 2. tohoto usnesení

21. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony II – 
Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o.
Původní číslo materiálu: 26

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

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

2598/109R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu 
Šablony II – Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, 
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 21,10 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, 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 21,10 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 21,10 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

22. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku z Fondu pro záchranu a rozvoj 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 27

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

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

2599/109R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku z Fondu pro záchranu a 
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
2 200 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 2 200 tis. Kč u akce „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 2 200 tis. Kč příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem Kč na realizaci havarijní opravy páteřního napájecího 
kabelu ve spodní části ZOO

23. Podání žádosti o dotaci Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací do výzvy v rámci Národního plánu obnovy, komponenty Rozvoj kulturního a 
kreativního prostoru, iniciativy Rozvoje regionálního kulturního a kreativního centra 
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2600/109R/22
Podání žádosti o dotaci Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací do výzvy v rámci Národního plánu obnovy, 
komponenty Rozvoj kulturního a kreativního prostoru, iniciativy Rozvoje 
regionálního kulturního a kreativního centra 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Ministerstvem kultury ČR připravovanou výzvu v rámci Národního plánu obnovy, 
komponenty „4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru“, iniciativy „Rozvoj regionální 
kulturních a kreativních center“ 

B) schvaluje
  

1. předložení žádosti o poskytnutí dotace Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací do výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení, v předpokládané výši 
nákladů 40 000 000,- Kč, přičemž předpokládaná spoluúčast státního rozpočtu činí 75 % 
celkových uznatelných nákladů, tj. 30 000 000,- Kč a minimální spoluúčast činí 25% 
způsobilých nákladů
tj. 10 000 000,- Kč
2. výjimku ze směrnice RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek spočívající v zadání 
zpracování projektové dokumentace na zřízení kulturního a kreativního centra Ústí nad 
Labem jednomu dodavateli, a to společnosti 3 + 1 architekti s.r.o., sídlo Slavíčkova 269/1, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ 076 18 891
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C) stanovuje
  

1. pracovní skupinu pro zřízení Kulturního a kreativního centra Ústí nad Labem ve složení:
a) Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
b) Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
c) PaedDr. Jan Eichler, ředitel Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
d) Jiří Půst, vedoucí provozního úseku Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
e) Ing. Jan Kvasnička, ředitel subjektu KULT, spolek
f) Ing. arch. Pavel Plánička, jednatel společnosti 3 + 1 architekti s.r.o.
g) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
h) Mgr. Jiří Starý, vedoucí oddělení ITI OMOSRI
i) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí OSR OMOSRI
j) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT OMOSRI
k) Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru ŠKS

24. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - dotace pro MO město z projektu Participativní 
rozpočet "Ústečané společně"
Původní číslo materiálu: 17

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

Bc. Žirovnická: jedná se o RO pro MO centrum na participativní rozpočet Ústečané společně
- návrh na upravené znění usnesení: doplnění bodu A) realizátorem celé akce Parku Republiky - 
vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města bude MO město i za předpokladu, 
že pozemky, na kterých se má projekt realizovat, je ve správě ODM magistrátu města Ústí nad 
Labem
- ODM souhlasí
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2601/109R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - dotace pro MO město z projektu 
Participativní rozpočet "Ústečané společně"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. realizátora akce „Park Republiky - vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro 
obyvatele města“, kterým bude MO město i za předpokladu, že pozemky, na kterých se má 
projekt realizovat, je ve správě Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem
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B) schvaluje
  

1.rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru – účelová investiční dotace pro MO město ve výši 500 tis. Kč v rámci 
participativního rozpočtu „Ústečané společně“, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku
500 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participativní projekty“
b)zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – Park Republiky - vybudování odpočinkové a relaxační zóny 
pro obyvatele města“

C) ukládá
  

MO město, realizátorovi projektového záměru Participativního rozpočtu „Ústečané 
společně“ 

a) ukončit realizaci akce

 Termín: 31. 10. 2022

25. Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Ludmile Krevové
Původní číslo materiálu: 19

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

Bc. Žirovnická: převzetí nepatrného majetku po zemřelých, kterým jsme jako město zajišťovali 
sociální pohřeb
- navrhuji nesouhlasit s převzetím majetku
- návrh na usnesení v předloženém znění varianta I

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

2602/109R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Ludmile Krevové

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelé Ludmily Krevové, datum narození ************* 
a datum úmrtí *************, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí
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1.s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 12 478,- Kč, 2 ks zlatých prstenů, 1 ks zlatého řetízku, 1 ks 
stříbrného řetízku s přívěskem, 1 ks stříbrného prstenu, bižuterie a hodinek Q & Q Superior

C) ukládá
  

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

26. Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Janu Nešporovi
Původní číslo materiálu: 20

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

Bc. Žirovnická: RM nesouhlasí s převzetím majetku nepatrné hodnoty
- návrh na usnesení v předloženém znění varianta č. I

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

2603/109R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Janu Nešporovi

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Jan Nešpora, datum narození ************** a 
datum úmrtí prozatím nezjištěno, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí
  

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení, a to:
a) finanční hotovost ve výši 2 716,- Kč
b) telefon Samsung bez zadního krytu se SIM kartou
c) 2 ks klíčů s přívěskem
d) 1 ks propanbutanové láhve 2 kg a 1 ks propanbutanové láhve 2 kg s vařičem
e) 2 ks jízdenka MHD v hodnotě 12 Kč a 2 ks jízdenka MHD v hodnotě 20 Kč
f) 2 ks papírových kapesníčků
g) 6 ks tablet Ibalgin
h) plato prášků Helicid
i) papírová kartička Úřadu práce ČR
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j) vizitka Magistrátu města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

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

27. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

pí Macová: máme rezervaci vstupenek, spravují na OCR, vybralo se 280,14 tis. Kč za minulý rok a 
potřebujeme převést, abychom mohli vyplatit těm, kteří akci pořádají
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2604/109R/22
Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 280,14 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve výši 280,14 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 280,14 tis. Kč

28. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 25

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

PhDr. Ing. Nedvědický: město již dlouhodobě podporuje KZ, kdy se podílíme na uspořádání 
Perinatologických dnů Ústeckého kraje, na to každoročně uvolňujeme dar ve výši 20 tis. Kč
- garantem těchto dnů je vždy MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2605/109R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 20 tis. Kč subjektu Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, který je zastoupen generálním ředitelem MUDr. 
Petrem Malým, MBA, na odbornou konferenci 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje

29. Různé
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: čerstvá záležitost
- byli zde zástupci společnosti TILDEN se stížností na obvod, že dle jejich názoru nebylo řádně 
ukončeno VŘ, ale bylo to sejmuto z úřední desky, obvod nekoná
- rozhodování spadá do MO Severní Terasa
- stížnost, která přišla, je adresována na MV
- pověřil jsem tajemníka o zajištění stanoviska právního odboru, zda je něco porušováno nebo není

Mgr. Studenovský: poslal jsem dokumentaci právníkům

p. Šimanovský: záměr paktu jsme vyvěsili s nějakým termínem, kdy záměr byl sejmut, ovšem my 
jsme tam nedávali žádnou lhůtu na to, kdy se může kdo hlásit
- během sejmutí se přihlásily další dvě firmy, jedna z toho odstoupila, druhá si ještě chtěla 
přepočítat své ekonomické náklady a na zastupitelstvu, které o tom všem rozhodne (zastupitelstvo 
Severní Terasy), tak materiál byl stažen, poslední informaci jsem podával panu Kratochvílovi, že 
další ZM bude 16. 5.
- pan Kratochvíl mě napadal
- do záměru jsme nedávali termín
- 15. 6. bude probíhat zastupitelstvo

pí Štrymplová: od března tohoto roku nemáme žádné pracovníky VPP pracovníky
- chci poděkovat Pavlu Novákovi a Ing. Karpíškové

pí Nováková: proběhl úklid Školního náměstí, rychlé řešení pana ředitele Bakuleho
- je řešeno a zajištěno MP

Ověřovatelé zápisu:
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Miroslava Lazarová

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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