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Zápis 
10. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 25. 3. 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Omluveni: Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

 

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný 

 Ing. Tomáš Kirbs 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KP 

 

Doplnění programu: 

 

27. Vyhlášení veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie 

z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO, příspěvkové organizace 

a DPmÚL“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Nechat hlasovat o předřazení bodu č. 27 za bod č. 5: 8,0,0 

 

Hlasování o programu: 8,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Materiál č. 26 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 19 

 

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

2. Rozpočtové opatření FO 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

3. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

4. Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. – výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. Návrh mimosoudní dohody ve věci Mariánského mostu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
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27. Vyhlášení veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie 

z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO, příspěvkové organizace 

a DPmÚL“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

6. Poskytnutí finančního daru mysliveckým sdružením  k odlovu  černé zvěře 

na nehonebních  a navazujících pozemcích v Ústí nad Labem – r.  2019 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

7. Rozpočtové opatření MP 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

8. Darování pozemků v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

9. Odkoupení pozemku p. č. 634/2 v k. ú. Ústí n. L. od ČD a.s. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

10. Pronájem části pozemku p. č. 1918/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

11.  Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3001/3 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

12. Záměr směny částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí n. L. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

13. Udělení souhlasu s umístěním rozvaděčů pro připojení rodinných domů od T – 

Mobile 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

14. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 01-02/2019 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

15. Rozpočtové opatření ODM – odkoupení bytového domu 1. Máje 363/9 v k.ú. Krásné 

Březno 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

16. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

17. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

18. Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 

sociálním v roce 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
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19. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 

Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

20. Revokace usnesení RM č. 183/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

21. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků Městským 

službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

22. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

23. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

pro příspěvkové organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací 

pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

25. Souhlas s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

26. Územní plán Ústí nad Labem – změna složení a účel expertní skupiny   

Předkládá: Ing. Eva Fialová, radní města 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: od minulé kontroly přibylo 10 trvajících úkolů  

- uloženo bylo 41 úkolů a neevidujeme žádný nesplněný úkol  

- RM bere informaci na vědomí   

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

223/10R/19 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b er e  n a  v ěd o m í   

1. informaci o plnění usnesení Rady města 
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2. Rozpočtové opatření FO 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: potřebujeme doplnit finanční rezervu  

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

224/10R/19 

Rozpočtové opatření FO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 5 000 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

5 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 5 000 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

 

3. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: dotace na provoz azylového zařízení  

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

225/10R/19 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

 

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 9,18 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9,18 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

9,18 tis. Kč určenou pro azylové zařízení Předlice 

  



 10. RM 

5 
 

 

4. Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. – výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

226/10R/19 

Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o. – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ takto: 

1. REPIS s.r.o. 
B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o.“, a to nabídky dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze 

zadávací dokumentace a dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se 

umístil na prvním místě tj. společnosti REPIS s.r.o., se sídlem Na Spádu 2069/9, 

400 11 Ústí nad Labem, IČ: 023 07 081, s nabídkovou cenou ve výši 9 782 470,49 

Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na 

ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti 

REPIS s.r.o., se sídlem Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 023 07 081, 

a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele u ÚOHS, a v případě, že tento dodavatel, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, zrušení veřejné zakázky 

 

5. Návrh mimosoudní dohody ve věci Mariánského mostu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: informativní materiál ohledně Mariánského mostu – dávám pouze 

na vědomí  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

  



 10. RM 

6 
 

227/10R/19 

Návrh mimosoudní dohody ve věci Mariánského mostu 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o návrhu mimosoudní dohody ve věci sporu vedeného Okresním soudem 

v Ústí nad Labem pod sp. zn. 11 C 215/99 (tzv. causa Mariánský most) 

 

B )  n es ouh l as í  

1. s návrhem mimosoudní dohody ve věci sporu vedeného Okresním soudem v Ústí 

nad Labem pod sp. zn. 11 C 215/99 (tzv. causa Mariánský most) 

 

27. Vyhlášení veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie 

z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO, příspěvkové organizace 

a DPmÚL“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: budeme soutěžit elektřinu i pro DP – celkové náklady budou 

cca 60 mil. Kč bez DPH  

- DP polovinu nákladů uhradí  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

228/10R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové 

elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad 

Labem, ÚMO, příspěvkové organizace a DPmÚL“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města Ústí nad Labem č.163/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání 

veřejné zakázky s názvem „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie 

z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO, příspěvkové organizace 

a DPmÚL“ 

2 .  vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 64 písm. c) zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 

dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, 

ÚMO, příspěvkové organizace a DPmÚL, s předpokládanou hodnotou plnění ve 

výši 60 000 000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze 

C )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedoucí odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a )  ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou 
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2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a )  ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou, v případě 

nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

 

6. Poskytnutí finančního daru mysliveckým sdružením  k odlovu  černé zvěře 

na nehonebních  a navazujících pozemcích v Ústí nad Labem – r.  2019 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

229/10R/19 

Poskytnutí finančního daru mysliveckým 

sdružením  k odlovu  černé zvěře na nehonebních  a navazujících 

pozemcích v Ústí nad Labem – r.  2019 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančního daru k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních 

pozemcích v Ústí nad Labem pro rok 2019 ve výši 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé 

zvěře při společném lovu a při individuálním lovu, v maximální výši 20 tis. Kč 

na jeden myslivecký spolek, a to těmto mysliveckým spolkům: 

a) Myslivecký spolek Labské stráně Malečov, IČ 44553544  

b) Myslivecká společnost "Nový Dvůr", z.s., IČ 75090627 

c) Myslivecká společnost Němčí-Malečov, z.s., IČ 70922993 

d) Myslivecký spolek CHVALOV - Přemyslovka, IČ 44552050   

e) Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem, IČ 44554290 

f) MYSLIVECKÝ SPOLEK JEDLOVÁ HORA, IČ 44554249    

 

7. Rozpočtové opatření MP 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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230/10R/19 

Rozpočtové opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených, ale v roce 2018 

nečerpaných prostředků ve výši 611,40 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 611,40 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

611,40 tis. Kč v položce „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“  

 

8. Darování pozemků v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění s doplněným termínem  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

231/10R/19 

Darování pozemků v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s darováním  

a) části pozemku p. č. 455/12 o výměře cca 237 m2 z celkové výměry 247 m2, 

ostatní plocha – jiná plocha 

b) pozemku p. č. 455/14 o výměře 105 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

c) pozemku p. č. 455/19 o výměře 94 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

d) pozemku p. č. 455/34 o výměře 19 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

e) pozemku p. č. 455/37 o výměře 19 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

f) pozemku p. č. 455/38 o výměře 20 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

g) pozemku p. č. 455/39 o výměře 25 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

h) pozemku p. č. 455/40 o výměře 17 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

i) pozemku p. č. 456/3 o výměře 214 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

j) pozemku p. č. 456/26 o výměře 16 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

k) pozemku p. č. 456/27 o výměře 6 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

l) pozemku p. č. 456/28 o výměře 19 m2, ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. Božtěšice včetně staveb komunikací a jejich součástí a příslušenství (zařízení 

veřejného osvětlení) od Františka Škopka, Pražská 245/97, 400 01 Ústí nad Labem 

a Jana Škopka, Malátova 2430/7, 400 11 Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního 

města Ústí nad Labem za podmínky, že stavby komunikací včetně součástí 

a příslušenství budou předány bez závad 
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B )  uk l ádá  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

T: 31. 12. 2019 

 

9. Odkoupení pozemku p. č. 634/2 v k. ú. Ústí n. L. od ČD a.s. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: společnost ČD nabídla městu k odkoupení pozemek – MK souhlasí 

s odkoupením 

- návrh na usnesení v předloženém znění s doplněným termínem  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

232/10R/19 

Odkoupení pozemku p. č. 634/2 v k. ú. Ústí n. L. od ČD a. s. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1. s odkoupením pozemku p. č. 634/2 o výměře 2 556 m2, ostatní plocha – 

manipulační plocha, k. ú. Klíše, za kupní cenu ve výši 780.000,- Kč od společnosti 

České dráhy, a. s., IČ 709 94 226, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

B )  s ouh l as í  

1. s odkoupením pozemku p. č. 634/2 o výměře 2 556 m2, ostatní plocha – 

manipulační plocha, k. ú. Klíše, za kupní cenu ve výši ceny vynaložených nákladů 

na převod pozemku od společnosti České dráhy, a. s., IČ 709 94 226, do vlastnictví 

statutárního města Ústí nad Labem 

C )  uk lád á  
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodů A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem  

T: 31. 12. 2019  

 

10. Pronájem části pozemku p. č. 1918/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na základě zveřejnění oznámení o záměru pronájmu části pozemku p. č. 1918/1 

v k. ú. Klíše na ÚD – spolek Bicykl Team Ústí nad Labem z. s.  požádal o souhlas 

s umístěním 2 stavebních buněk a mobilního WC 

- MK doporučila schválit záměr pronájmu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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233/10R/19 

Pronájem části pozemku p. č. 1918/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 1918/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Klíše pro spolek 

Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ 061 60 964 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: umístění 2 stavebních buněk a mobilního WC 

d) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu  

 

11.  Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3001/3 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bod stahuji  

 

12. Záměr směny částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí n. L. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o prodej a směnu 3 částí 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

234/10R/19 

Záměr směny částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí n. L. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 133 m2 v k. ú. Ústí nad 

Labem ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za účelem zarovnání 

přilehlého pozemku p. č. 742/5 v k. ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví manželů 

Sudkových  

B )  s ch va lu j e  

1. záměr bezúplatné směny části pozemku p. č. 730/1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Ústí 

nad Labem ve společném vlastnictví manželů MUDr. Jany a MUDr. Petra 

Sudkových, oba bytem Zálužanská 353, 403 39 Chlumec, za část pozemku p. č. 

742/1 o výměře cca 262 m2 v k. ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví statutárního města 

Ústí nad Labem  
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13. Udělení souhlasu s umístěním rozvaděčů pro připojení rodinných domů od T – 

Mobile 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dohodli jsme se přidat rozvaděče – uzavřena smlouva s VB  

- podobnou smlouvu máme na Střekově  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

235/10R/19 

Udělení souhlasu s umístěním rozvaděčů pro připojení rodinných 

domů od T – Mobile 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. udělení souhlasu společnosti T – Mobile Czech Republic a.s. IČ: 64949681 

na umístění 10 ks rozvaděčů ORU pro připojení rodinných domů a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění zařízení s finanční 5.000 Kč/ks 

v lokalitách k.ú. Klíše: na rohu ulic Na Spálence a Střížovická, u křižovatky ulic 

Gočárová a Střížovická, na rohu ulic Brožíkova a Slavíčkova, na rohu ulic 

Na Výrovce a V Osadě, na rohu ulic Na Stráni a V Osadě, na rohu ulic Gočárova 

a V Osadě, na rohu ulic Na Spálence a Štefánikova, na rohu ulic Alešova a Vilová 

ulička, na rohu ulic Štefánikova a Vilová ulička a u křižovatky ulic Brožíkova 

a Bezručova 

 

14. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 01-02/2019 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

236/10R/19 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 01-02/2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 124,64 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 124,64 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku 124,64 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 
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15. Rozpočtové opatření ODM – odkoupení bytového domu 1. Máje 363/9 v k.ú. Krásné 

Březno 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nákup domu 1. Máje – realitní kancelář má návrh kupní smlouvy  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

237/10R/19 

Rozpočtové opatření ODM – odkoupení bytového domu 1. Máje 

363/9 v k. ú. Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

4 052,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

4 052,00 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. 

č. 03, o částku 4 052,00 tis. Kč na akci „Nákup nemovitostí – obytný dům ul. 

1. Máje“ 

 

16. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: p. Ulman jezdí na motorce – vloni dostal dar ve výši 20 tis. Kč, jedná se o první 

dotaci – komise navrhuje podpořit  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

238/10R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné 

žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba 

sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy 

s tímto subjektem: 

a) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Obnova nátěru konstrukce jedné 

tribuny“ ve výši 11.400,- Kč 
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2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Ulman Jan, nar. xx. x. xxxx, bytem: Ústí nad Labem, na „Zajištění sportovní 

sezony 2019 – Obhajoba titulu mistra Evropy Supermoto 85ccm“ ve výši 

50.000,- Kč 

 

17. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dotace je na částečnou opravu s projektem „Převozní loď Marie – zajištění lodní 

dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - Vaňov“ ve výši 200 tis. Kč 

- v loňském roce díky příznivému počasí a dobré sjízdnosti Labe bylo přepraveno 688 

platících osob a 169 dětí do 6 let, dále bylo přepraveno 160 jízdních kol a kočárků 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

239/10R/19 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast ostatní činnost „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 200.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

Ústí nad Labem 

T: 15. 4. 2019 

 

18. Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 

sociálním v roce 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přihlásilo se 92 jednotlivých projektů  

- v současné době pracujeme na novém programu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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240/10R/19 

Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a)  Self Help Ústí na Labem z.s. (IČ:68954085), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální 

oblasti dle žádosti „Svépomocné aktivity“ ve výši 23 690,-Kč 

b) Centrum podpory zdraví z.ú. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle 

žádosti „Cvičení mentálně postižených“ ve výši 25 000,-Kč 

c) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ (identifikátor 

služby:7160480) ve výši 37 803,-Kč 

d) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ (identifikátor 

služby:7212518) ve výši 20 000,-Kč 

e) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů dle projektu 

„Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši 9 000,-Kč 

f) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů dle projektu 

„Tlumočnické služby“ ve výši 15 000,-Kč 

g) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 15 000,-Kč 

h) Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace Ústí nad 

Labem (IČ:44225466), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle žádosti „STP v ČR“ ve 

výši 25 000,-Kč 

i) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z.p.s. (IČ: 44556349), 

na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit svépomocného 

charakteru v sociální oblasti dle žádosti „Spolu to zvládneme“ ve výši 25 000,-

Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ společnostem: 

a) Spolek KOLUMBUS (IČ:26548127), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pacienští důvěrníci a podpůrci“ 

b) Hospic sv.Štěpána, z.s. (IČ:65081374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ 

c) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ.73633828), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Kontaktní místo Teen Challenge Ústí nad Labem“ 
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C) s ouh l as í  
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 80 000,-Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním 

režimem“ ve výši 82 000,-Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 32 

000,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 

62 000,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 79 803,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 104 075,-Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 122 857,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 172 857,-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 202 857,-Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 146 500-Kč 

k) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro 

rodinu Ovečka“ ve výši 33 800,-Kč 

l) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 603 000,-Kč 

m) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 210 000,-Kč 

n) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“  

ve výši 125 000,-Kč 

o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 60 000,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením“ ve výši 60 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 290 000,-Kč 

r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 280 000,-Kč 

s) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 

230 000,-Kč 
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t) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 410 000,-Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 249 500,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 204 500,-Kč 

w) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve 

výši 124 000,-Kč 

x) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 117 500,-Kč 

y) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 83 500,-Kč 

z) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terapeutická komunita WHITE LIGHT I pro léčbu osob se 

závislostmi“ ve výši 273 500,-Kč 

aa) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve 

výši 147 500,-Kč 

bb) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným 

postižením a u osob s poruchou autistického spektra“ ve výši 160 000,- Kč 

cc) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 455 000,-Kč 

dd) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč 

ee) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradna-Agentura Osmý den, o.p.s“ ve výši 20 000,-Kč 

ff) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 55 000,-Kč 

gg) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 125 000,-Kč 

hh) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 115 000,-Kč 

ii) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – plujeme dál“ ve výši 157 891,-Kč 

jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 159 035,-Kč 

kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 143 519,-Kč 

ll) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 218 711,-Kč 

mm) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 102 000,-Kč 

nn) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka 

a Stromeček“ ve výši 43 800,-Kč 

oo) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „SAS pro rodiny s dětmi“ ve výši 133 284,-Kč 
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pp) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši 58 800,-

Kč 

qq) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 201 069,-Kč 

rr) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 221 500,-Kč 

ss) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), 

na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 170 

000,-Kč 

tt) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 62 857,-

Kč 

uu) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 76 298,-  Kč 

vv) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí v rodinách“ ve výši 48 

800,-Kč 

ww) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 86 941,-Kč 

xx) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Mateřské centrum 

YMCA“ ve výši 28 800,-Kč 

yy) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj – intervenční centra“ ve výši 237 

858,-Kč 

zz) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 467 857,-Kč 

aaa) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 182 857,-Kč 

bbb) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

ccc) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro 

všechny – domov bez násilí“ ve výši 53 800,-Kč 

ddd) Hospic sv.Štěpána, z.s. (IČ:65081374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odlehčovací služby“ ve výši 15 000,-Kč 

eee) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 150 000,-Kč 

fff) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Osobní asistence“ ve výši 48 000,-Kč 

ggg) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 109 000,-Kč 

hhh) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ ve 

výši 79 000,-Kč 
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iii) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 109 000,-Kč 

jjj) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 10 000,-Kč 

kkk) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Tlumočnické 

služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 25 000,-Kč 

lll) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů dle  

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 150 000,-Kč 

mmm) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši 27 121,-

Kč 

nnn) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 28 000,-Kč 

ooo) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 89 000,-Kč 

ppp) Centrum podpory zdraví, z.s. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví 

životní styl předškolních dětí“ ve výši 63 800,-Kč 

qqq) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ:27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ ve 

výši 38 800,-Kč 

rrr) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum Klíček“ ve výši 24 

360,-Kč 

sss) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

program v Ústí nad Labem“ ve výši 160 000,-Kč 

D )  n es ouh l as í   

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ takto: 

a) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“ 

b) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ 

c)  Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ 

d) JIPRO-CASH s.r.o. (IČ:28744349), na částečnou úhradu nákladů dle projektu 

„Domov Potoky-udržení slzžby“ 

e) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

E )  uk lád á  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora  

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
T: 15. 4. 2018 
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19. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 

Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: v rozpočtu máme vždy pouze 600 tis. Kč – navyšovat nebudeme  

- hlavní závod bude mírně upraven 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

241/10R/19 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem 

Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ 

Maraton Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2018 

B )  s ouh l as í  

1.  s uzavřením Dodatku č. 3 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 

T: 15. 4. 2019 

 

20. Revokace usnesení RM č. 183/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

242/10R/19 

Revokace usnesení RM č. 183/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 183/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 v bodě A) 

odst. 2 písm. v) 
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21. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků Městským 

službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 2 107,32 tis. Kč 

z loňského roku – 570,10 tis. Kč půjde na provozní výdaje  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

243/10R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních 

prostředků Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

2 107,32 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků 

na bankovním účtu “Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování v celkové 

výši 2 107,32 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 570,10 tis. Kč na provozní 

výdaje  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 

Ústí nad Labem příspěvkové organizaci ve výši 87,22 tis. Kč na opravu 

a pořízení náhradních dílů pro stávající parkovací automaty 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 1 100 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – nákup 5 ks nových parkovacích 

automatů“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 350 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL - nákup osobního automobilu“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 925,20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestičních výdajů finančního odboru v položce finanční rezerva 

o částku 925,20 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 780 tis. Kč na zprovoznění letního Koupaliště Brná 
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c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 01 ve výši 145,20 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – PD - pohřebiště Krásné Březno“ 

 

22. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

244/10R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí účelového 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

50 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 50 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s otevřením letní sezony 

v Zoo 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

168 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

168 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci 

ve výši 168 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s pronájmem sportovních 

hřišť pro výuku tělesné výchovy 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Květoslavovi Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2. toho usnesení a předložit vyúčtování 

pronájmu Městského stadionu Ústí nad Labem na odbor MOŠ 

T: nejpozději do 15. 1. 2020 
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23. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

pro příspěvkové organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

245/10R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

197,47 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 197,47 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro 

příspěvkové organizace v celkové výši 197,47 tis. Kč na zajištění odstranění 

škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  5,11 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova, p. o.   4,70 tis. Kč 

ZŠ Rabasova, p. o.  30,56 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o.  16,87 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o.  88,88 tis. Kč 

DS Bukov, p. o.  32,67 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  18,68 tis. Kč 

 

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací 

pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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246/10R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních   

dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

60 770,22 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši  

60 770,22 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 

60 770,22 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2019 – 1. splátka takto: 

DS Velké Březno, p. o. 8 185,80 tis. Kč 

DS Chlumec, p. o. 4 635,06 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o. 13 784,70 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o. 13 500,06 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o. 9 800,22 tis. Kč 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 7 474,26 tis. Kč 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 3 390,12 tis. Kč 

 

25. Souhlas s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

247/10R/19 

Souhlas s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 

Drážďanská 23, Ústí nad Labem, IČO 00081582, o příspěvek z Fondu Ústeckého 

kraje ve výši 57 225,00 Kč na realizaci projektu „Noc snů pro postižené děti 2019“ 
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26. Územní plán Ústí nad Labem – změna složení a účel expertní skupiny   

Předkládá: Ing. Eva Fialová, radní města 

 

Ing. Fialová: doplněné jedno jméno – Doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček  

- návrh na usnesení v upraveném znění – doplněn bod C) 1. j) Doc. Ing. Arch. Petr 

Hlaváček  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

248/10R/19 

Územní plán Ústí nad Labem – změna složení a účel expertní 

skupiny   

 

Rada města po projednání 

 

A )  o dv o lá vá  

1. současné členy expertní skupiny 

B )  s ch va lu j e  

1. finanční ohodnocení člena expertní skupiny a přizvaného odborného hosta 

v maximální výši 1 500,00 Kč/hod. za každou jednotlivou účast na jednání 

2. finanční ohodnocení předsedy expertní skupiny v maximální výši 2 000,00 Kč/hod. 

za každou jednotlivou účast na jednání 

C )  j men u je  

1 .  expertní skupinu ve složení: 

a) Tomáš Ctibor – předseda expertní skupiny 

b) JUDr. PhDr. Jiří Plos 

c) Ing. Akad. Arch. Michal Gabriel 

d) Ing. arch. Jitka Žambochová 

e) Ing. arch. Irena Králová 

f) Ing. arch. Vladimír Charvát 

g) Ing. arch. Zdeněk Šťastný 

h) Ing. arch. Jan Hrouda 

i) Ing. Eva Fialová 

j) Doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček 

2. stálé hosty expertní skupiny: 

a) Ing. Mgr. Petr Nedvědický 

 

Různé 

 

Mgr. Ševcovic: Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek – 

po projednání s panem primátorem a s Mgr. Studenovským navrhujeme upravit 

minimální hranici, od kdy je zapotřebí souhlas člena RM, primátora a případně 

předsedkyni kontrolního výboru  

- úprava článku 3.1.2 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,2 (Ing. Nechybová, p. Konečný) 

  



 10. RM 

25 
 

 

249/10R/19   

Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 1/2019 

 
Rada města po projednání 

 

A )  v yd áv á  s  ú čin no s t i  od  1. 4. 2019 

1 .  dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Lukáš Konečný _______________________________________ 

 

Ing. Tomáš Kirbs _______________________________________ 

 

 Ing. Věra Nechybová 

 náměstkyně města 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města  DP – dopravní podnik 

ČD – České dráhy MK- majetková komise 

ÚD – úřední deska  


