
Z á p i s

z 110. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 25. 4. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Ing. Pavel Tošovský, 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 110. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

47. Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Hlasování o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 43 před bod č. 1
- bodu č. 46 před bod č. 6 (logická návaznost na bod ODM)
- bodu č. 47 před bod č. 30 (body ODM za sebou)

V kolovadle:

materiály k bodu č. 41 a 43

         

Schválený program:
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1. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace

2. Dozorčí rada společnosti Metropolnet a.s.

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky“

4. Vyhlášení veřejné zakázky „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“

5. Evropsky významná lokalita Porta Bohemica: návrh Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
na doplnění předmětů ochrany

6. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého 
kraje - STAŽENO Z PROGRAMU

7. Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému vodorovného 
dopravního značení"

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
krytem"

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy dlážděných komunikací"

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Lokální opravy živičných vrstev vozovek"

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

13. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek 

14. Rozpočtové opatření ODM - "Cyklostezka Sebuzín - revitalizace stromové aleje" a 
"Truhlárova ul. - revitalizace stromové aleje"

15. Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště 
Dobětice - dodatek č. 2 smlouvy o dílo

16. Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS s.r.o.

17. Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

18. Prodej částí pozemků p. č. 1026 a 1029 v k. ú. Krásné Březno

19. Pronájem části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov

21. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1298 v k. ú. Sebuzín

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše

23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

25. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Vaňov

26. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2348 v k. ú. Střekov

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 328 v k. ú. Církvice

28. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad Labem

29. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Trmice do vlastnictví Města Trmice
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30. Záměr prodeje/pronájmu stavby podzemního protileteckého krytu na pozemku p. č. 753/1 v 
k. ú. Ústí nad Labem

31. Záměr pronájmu stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na části pozemku p. 
č. 1876/2 v k. ú. Klíše

32. Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV

33. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu "Sportovní 
akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

34. Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ maraton 
Ústí nad Labem 2021 - 2025" 

35. Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti kultury "Dotace 
na realizaci kulturních akcí a projektů"

36. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - Šachový klub Spartak 
Ústí nad Labem, z.s. a Florbal Ústí, z. s.

37. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022 - Collegium Bohemicum, o. p. s. 
- žádost o navýšení dotace

38. Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Jindřišce Štáhlové

39. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností ROYAL 
TECH s. r. o.

40. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík 
Maxík“

41. Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem - Střekov 2. etapa - uzavření dodatku č. 1 k SoD

42. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad 
Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci

43. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

44. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci

45. Odměny ředitelů v rámci programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených 
lokalitách a odměna ředitelky FZŠ České mládeže k životnímu jubileu

46. Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“ - aktualizace

47. Projekt 5G pro 5 měst – výsledky PTK, jednání na MPO, příprava žádosti o dotaci, 
administrace veřejné zakázky a koordinace realizace zakázky

48. Různé

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o přítomnosti Mgr. Pavla Peterky: 6, 0, 0

1. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 43

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

Bc. Žirovnická: jmenování na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro seniory 
Bukov
- stávající paní ředitelka Vonková podala rezignaci k 30. 6. 2022
Mgr. Mráčková, MBA, nová ředitelka: představení se, popis praxe a zkušeností
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2606/110R/22
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Bukov, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. doporučení konkursní komise ze dne 6. 4. 2022 na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitelky Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace 

B) jmenuje
  

1. Mgr. Lucii Mráčkovou, MBA
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace 
s účinností od 1. 7. 2022

C) stanovuje
  

1. Mgr. Lucii Mráčkové MBA, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2022 (platový výměr č. 137/2022)

2. Dozorčí rada společnosti Metropolnet a.s.
Původní číslo materiálu: 1

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

Mgr. Studenovský: volba posledního člena DR společnosti Metropolnet a.s.
PhDr. Ing. Nedvědický: nominant je za hnutí Vaše Ústí
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2607/110R/22
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Dozorčí rada společnosti Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) volí
  

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022, Martina 
Konečného, nar. **************
členem dozorčí rady této společnosti, a to ke dni 26. 4. 2022

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky“
Původní číslo materiálu: 2

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

Mgr. Nováková: uvedla bod dle důvodové zprávy
Ing. Tošovský: bude to koordinované s výstavbou kruhového objezdu v Krásném Březně?
PhDr. Ing. Nedvědický: má to souvislost
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2608/110R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 200 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
vozovky“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ke Třem 
křížům – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ke Třem křížům – 
velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
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1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

4. Vyhlášení veřejné zakázky „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“
Původní číslo materiálu: 3

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

Mgr. Nováková: uvedla bod dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2609/110R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 990 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „WC 
moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“, včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „WC moduly – I. 
etapa – dodávka WC modulů“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.
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C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka ZOO
b) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru ZOO
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí oddělení provozně technického OMOSRI
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

5. Evropsky významná lokalita Porta Bohemica: návrh Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR na doplnění předmětů ochrany
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Karpíšková: jedná se o lokality, kde město zatím nemá v plánu žádné významné akce, které by 
byly v rozporu s tímto vymezením
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2610/110R/22
Evropsky významná lokalita Porta Bohemica: návrh Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR na doplnění předmětů ochrany

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

A) bere na vědomí
návrh Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na doplnění předmětů ochrany u Evropsky 
významné lokalita Porta Bohemica.

6. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého 
kraje

- STAŽENO Z PROGRAMU
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7. Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“
Původní číslo materiálu: 46

Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: vyvolána schůzka s příspěvkovými organizacemi
- připravena možnost prodeje papírových vstupenek
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 6 - 29, 47: 6, 0, 0

Hlasování o usnesení v předloženém znění u bodů č. 6 – 29, 47: 6, 0, 0

2611/110R/22
Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy na zajištění služeb se společností Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem, a.s., se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem, 401 11, IČ: 25013891 dle Přílohy č. 
1 Důvodové zprávy

B) zmocňuje
  

1. Romanu Macovou, pověřenou řízením Kanceláře primátora
a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému vodorovného 
dopravního značení"
Původní číslo materiálu: 6

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

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

2612/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému 
vodorovného dopravního značení"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

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

a) zvýšení jednotkové ceny v VDZ plošné ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém 
listu KL 1 o částku 13,30 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 350 Kč/m2 bez 
DPH na částku 363,30 Kč/m2 bez DPH
b) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - obnova v 
katalogovém listu KL 1 o částku 5,78 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 152 
Kč/m2 bez DPH na částku 157,78 Kč/m2 bez DPH
c) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné ze strukturálních plastů - zřízení v 
katalogovém listu KL 1 o částku 13,68 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 360 
Kč/m2 bez DPH na částku 373,68 Kč/m2 bez DPH
d) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - zřízení v 
katalogovém listu KL 1 o částku 5,89 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 155 
Kč/m2 bez DPH na částku 160,89 Kč/m2 bez DPH
e) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm ze strukturálních plastů - 
obnova v katalogovém listu KL 1 o částku 1,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 50 Kč/m bez DPH na částku 51,90 Kč/m bez DPH
f) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm barva s balotinou - obnova v 
katalogovém listu KL 1 o částku 0,38 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 10 
Kč/m bez DPH na částku 10,38 Kč/m bez DPH
g) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm ze strukturálních plastů - 
obnova v katalogovém listu KL 1 o částku 3,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 90 Kč/m bez DPH na částku 93,42 Kč/m bez DPH
h) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm barva s balotinou - obnova v 
katalogovém listu KL 1 o částku 0,70 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 
18,50 Kč/m bez DPH na částku 19,20 Kč/m bez DPH
ch) zvýšení jednotkové ceny v VDZ plošné ze strukturálních plastů - obnova v 
katalogovém listu KL 2 o částku 13,68 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 360 
Kč/m2 bez DPH na částku 373,68 Kč/m2 bez DPH
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i) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - obnova v 
katalogovém listu KL 2 o částku 5,70 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 150 
Kč/m2 bez DPH na částku 157,70 Kč/m2 bez DPH
j) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné ze strukturálních plastů - zřízení v 
katalogovém listu KL 2 o částku 13,68 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 360 
Kč/m2 bez DPH na částku 373,68 Kč/m2 bez DPH
k) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - zřízení v 
katalogovém listu KL 2 o částku 5,89 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 155 
Kč/m2 bez DPH na částku 160,89 Kč/m2 bez DPH
l) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm ze strukturálních plastů - 
obnova v katalogovém listu KL 2 o částku 1,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 50 Kč/m bez DPH na částku 51,90 Kč/m bez DPH
m) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm barva s balotinou - obnova 
v katalogovém listu KL 2 o částku 0,38 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 10 
Kč/m bez DPH na částku 10,38 Kč/m bez DPH
n) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm ze strukturálních plastů - 
obnova v katalogovém listu KL 2 o částku 3,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 90 Kč/m bez DPH na částku 93,42 Kč/m bez DPH
o) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm barva s balotinou - obnova v 
katalogovém listu KL 2 o částku 0,70 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 
18,50 Kč/m bez DPH na částku 19,20 Kč/m bez DPH
p) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm ze strukturálních plastů - 
zřízení v katalogovém listu KL 2 o částku 1,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 50 Kč/m bez DPH na částku 51,90 Kč/m bez DPH
q) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm barva s balotinou - zřízení v 
katalogovém listu KL 2 o částku 0,38 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 10 
Kč/m bez DPH na částku 10,38 Kč/m bez DPH
r) ) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm ze strukturálních plastů - 
zřízení v katalogovém listu KL 2 o částku 3,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
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proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 90 Kč/m bez DPH na částku 93,42 Kč/m bez DPH
s) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm barva s balotinou - zřízení v 
katalogovém listu KL 2 o částku 0,72 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 19 
Kč/m bez DPH na částku 19,72 Kč/m bez DPH
t) zvýšení jednotkové ceny v položce odstranění VDZ frézováním v katalogovém listu KL 2 
o částku 10,83 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 285 Kč/m bez DPH na 
částku 295,83 Kč/m bez DPH
u) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ studený plast barevné – P 4, P 6, A 12, IP 6 
apod. v katalogovém listu KL 2 o částku 121,60 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z 
částky 3 200 Kč/ks bez DPH na částku 3 321,60 Kč/ks bez DPH

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
krytem"
Původní číslo materiálu: 7

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

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

2613/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy pěších a cyklistických komunikací s 
živičným krytem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy pěších a 
cyklistických komunikací s živičným krytem" s těmito parametry:

a) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
krytem s předchozím odstraněním štěrkového podkladu v katalogovém listu KL 1 o částku 
29,49 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 776 Kč/m2 bez DPH na částku 805,49 
Kč/m2 bez DPH
b) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
krytem s předchozím odstraněním betonového podkladu v katalogovém listu KL 1 o částku 
32,15 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
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indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 846 Kč/m2 bez DPH na částku 878,15 
Kč/m2 bez DPH
c) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
krytem s předchozím odstraněním štěrkového podkladu v katalogovém listu KL 2 o částku 
29,49 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 776 Kč/m2 bez DPH na částku 805,49 
Kč/m2 bez DPH
d) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
krytem s předchozím odstraněním betonového podkladu v katalogovém listu KL 2 o částku 
32,15 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 846 Kč/m2 bez DPH na částku 878,15 
Kč/m2 bez DPH
e) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava silničních obrub v katalogovém listu 
KL 2 o částku 7,60 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 200 Kč/m bez 
DPH na částku 207,60 Kč/m bez DPH
f) zvýšení jednotkové ceny v položce výměna silničních obrub v katalogovém listu KL 2 o 
částku 15,20 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 400 Kč/m bez DPH na 
částku 415,20 Kč/m bez DPH
g) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava uličních vpustí do 5 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 30,40 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 800 
Kč/ks bez DPH na částku 830,40 Kč/ks bez DPH
h) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava zahradních obrub v katalogovém 
listu KL 2 o částku 3,80 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 100 Kč/m bez 
DPH na částku 103,80 Kč/m bez DPH
ch) zvýšení jednotkové ceny v položce výměna zahradních obrub v katalogovém listu KL 2 
o částku 7,60 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 200 Kč/m bez DPH na 
částku 207,60 Kč/m bez DPH

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy dlážděných komunikací"
Původní číslo materiálu: 8

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2614/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy dlážděných komunikací"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy dlážděných 
komunikací" s těmito parametry:

a) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších komunikací z betonové dlažby v 
katalogovém listu KL 1 o částku 20,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 550 
Kč/m2 bez DPH na částku 570,90 Kč/m2 bez DPH
b) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z betonové dlažby v katalogovém 
listu KL 1 o částku 22,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 590 Kč/m2 bez 
DPH na částku 612,42 Kč/m2 bez DPH
c) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších komunikací z kamenné dlažby v 
katalogovém listu KL 1 o částku 27,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 734 
Kč/m2 bez DPH na částku 761,90 Kč/m2 bez DPH
d) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z kamenné dlažby v katalogovém 
listu KL 1 o částku 29,80 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 784 Kč/m2 bez 
DPH na částku 813,80 Kč/m2 bez DPH
e) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších komunikací z betonové dlažby v 
katalogovém listu KL 2 o částku 20,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 550 
Kč/m2 bez DPH na částku 570,90 Kč/m2 bez DPH
f) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z betonové dlažby v katalogovém 
listu KL 2 o částku 22,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 590 Kč/m2 bez 
DPH na částku 612,42 Kč/m2 bez DPH
g) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších komunikací z kamenné dlažby v 
katalogovém listu KL 2 o částku 27,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 734 
Kč/m2 bez DPH na částku 761,90 Kč/m2 bez DPH
h) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z kamenné dlažby v katalogovém 
listu KL 2 o částku 29,80 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
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průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 784 Kč/m2 bez 
DPH na částku 813,80 Kč/m2 bez DPH
ch) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava silničních obrub v katalogovém 
listu KL 2 o částku 11,36 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 299 Kč/m bez 
DPH na částku 310,36 Kč/m bez DPH
i) zvýšení jednotkové ceny v položce výměna silničních obrub v katalogovém listu KL 2 o 
částku 15,16 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 399 Kč/m bez DPH na 
částku 414,16 Kč/m bez DPH
j) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava uličních vpustí do 5 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 37,96 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 999 
Kč/ks bez DPH na částku 1 036,96 Kč/ks bez DPH
k) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava zahradních obrub v katalogovém 
listu KL 2 o částku 11,36 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 299 Kč/m bez 
DPH na částku 310,36 Kč/m bez DPH
l) zvýšení jednotkové ceny v položce výměna zahradních obrub v katalogovém listu KL 2 o 
částku 15,16 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 399 Kč/m bez DPH na 
částku 414,16 Kč/m bez DPH

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Lokální opravy živičných vrstev vozovek"
Původní číslo materiálu: 9

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

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

2615/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Lokální opravy živičných vrstev vozovek"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Lokální opravy 
živičných vrstev vozovek" s těmito parametry:
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a) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 4 cm v 
katalogovém listu KL 1 o částku 44,59 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 610,75 Kč/m2 bez DPH na částku 655,34 Kč/m2 bez DPH
b) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 5 cm v 
katalogovém listu KL 1 o částku 52,18 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 714,75 Kč/m2 bez DPH na částku 766,93 Kč/m2 bez DPH
c) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 6 cm v 
katalogovém listu KL 1 o částku 53,86 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 737,75 Kč/m2 bez DPH na částku 791,61 Kč/m2 bez DPH
d) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 7 cm v 
katalogovém listu KL 1 o částku 54,02 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 740 Kč/m2 bez DPH na částku 794,02 Kč/m2 bez DPH
e) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 4 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 31,97 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 438 Kč/m2 bez DPH na částku 469,97 Kč/m2 bez DPH
f) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 5 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 40,73 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 558 Kč/m2 bez DPH na částku 598,73 Kč/m2 bez DPH
g) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 6 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 43,22 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 592 Kč/m2 bez DPH na částku 635,22 Kč/m2 bez DPH
h) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 7 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 45,26 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 620 Kč/m2 bez DPH na částku 665,26 Kč/m2 bez DPH
ch) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 8 cm 
v katalogovém listu KL 2 o částku 50,63 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 693,50 Kč/m2 bez DPH na částku 744,13 Kč/m2 bez DPH
i) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 9 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 52,89 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
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měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 724,50 Kč/m2 bez DPH na částku 777,39 Kč/m2 bez DPH
j) zvýšení jednotkové ceny v položce Výšková úprava mříží uličních vpustí do 5 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 63,51 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 870 Kč/ks bez DPH na částku 933,51 Kč/ks bez DPH

12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských sadech
Původní číslo materiálu: 10

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

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

2616/110R/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských 
sadech

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v 
Městských sadech s těmito parametry:
- navýšení jednotkových cen v jednotlivých katalogových listech o 3,8 % z důvodu 
stanoveného ročního indexu inflace

13. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek 
Původní číslo materiálu: 11

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

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

2617/110R/22
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Uzavření dodatku č. 15 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve změně přílohy smlouvy, a to tarifu Lanové dráhy

14. Rozpočtové opatření ODM - "Cyklostezka Sebuzín - revitalizace stromové aleje" a 
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"Truhlárova ul. - revitalizace stromové aleje"
Původní číslo materiálu: 12

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

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

2618/110R/22
Rozpočtové opatření ODM - "Cyklostezka Sebuzín - revitalizace stromové aleje" 
a "Truhlárova ul. - revitalizace stromové aleje"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 3.200,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
3.200,00 tis. Kč „Investiční rezerva OEM – sk. 03“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 1.500,00 tis. Kč na akci „Cyklostezka Sebuzín – revitalizace stromové aleje“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 1.700,00 tis. Kč na akci „Truhlářova ul. – revitalizace stromové aleje“

15. Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště 
Dobětice - dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 13

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

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

2619/110R/22
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice - dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 na akci "Odstranění 
stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa - sídliště Dobětice" s 
dodavatelem Insky spol. s r.o., IČ: 00671533 upravujícího cenu díla v důsledku méněprací 
a víceprací z částky po uzavření 1. dodatku 9.245.231,32 Kč bez DPH na částku 
9.795.154,57 Kč bez DPH a termín dokončení prací do 30. 4. 2022.

16. Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS s.r.o.
Původní číslo materiálu: 14
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2620/110R/22
Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je čištění komunikací v 
majetku Statutárního města Ústí nad Labem - část Klíše, Předlice, Brná nad Labem, Vaňov 
spočívající v navýšení jednotkové ceny z důvodu nárůstu vstupních cen s těmito parametry:

Zametací vůz ze současných 0,23 Kč/m2 na cenu 0,275 Kč/m2
Kropicí vůz ze současných 0,10 Kč/m2 na cenu 0,115 Kč/m2

Souhrnná cena za dílo bude pak 0,39 Kč za 1m2 komunikace čištěné samosběrným 
zametacím vozem a kropicím vozem.

17. Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42
Původní číslo materiálu: 15

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

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

2621/110R/22
Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu číslo 6.1 o velikosti 3+1 v ulici Resslova, číslo popisné 42, 
Ústí nad Labem paní Renatě Vavřičkové, nar. *********** - žádost ze dne 16.3.2022

18. Prodej částí pozemků p. č. 1026 a 1029 v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 16

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

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 18 z 40



2622/110R/22
Prodej částí pozemků p. č. 1026 a 1029 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem částí pozemků p. č. 1026 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 176 m2 a p. 
č. 1029 o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 122 m2, oba v k. ú. Krásné Březno Ing. 
Petru Štulcovi, ********************************************* za těchto 
podmínek:
a) kupní cena ve výši 28.000,- Kč (1.000,- Kč/m2)
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že nesmí být omezena dopravní obsluha přilehlých pozemků
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně znaleckého posudku.

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

19. Pronájem části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 17

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

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

2623/110R/22
Pronájem části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 205 m2 z celkové výměry 1793 m2 v 
k. ú. Krásné Březno Ing. Petru Štulcovi, 
********************************************* za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz firmy
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen
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e) nájemce bere na vědomí, že na pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, které si 
nechá zaměřit
f) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov
Původní číslo materiálu: 18

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

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

2624/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 841 m2 
v k. ú. Bukov za účelem využití jako vjezd k majetku žadatele

21. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1298 v k. ú. Sebuzín
Původní číslo materiálu: 19

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

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

2625/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1298 v k. ú. Sebuzín

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1298 o výměře cca 113 m2 z celkové výměry 1164 m2 
v k. ú. Sebuzín.

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 20

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2626/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1514/18 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 8128 
m2 v k. ú. Klíše za účelem nezbytné dopravní obsluhy sousední garáže za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 1.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 21

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

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

2627/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 6240 
m2 v k. ú. Klíše za účelem kultivace pozemku.

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 22

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

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

2628/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 o výměře 35 m2 z celkové výměry 1305 m2 v 
k. ú. Ústí nad Labem.

25. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Vaňov
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2629/110R/22
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Vaňov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 185/1 o výměře 60 m2 z celkové výměry 1386 m2 v k. 
ú. Vaňov za účelem údržby komunikace a okolní zeleně.

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 o výměře 60 m2 z celkové výměry 1386 m2 v 
k. ú. Vaňov za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 60,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití – přístupová a příjezdová cesta a zeleň
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen a musí být přístupný bez 
omezení
e) nájemce bere na vědomí, že na předmětném pozemku je plánováno umístění splaškové 
kanalizace
f) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

26. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2348 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 24

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

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

2630/110R/22
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Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2348 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2348 o výměře cca 55 m2 z celkové výměry 684 m2 
v k. ú. Střekov za účelem parkování vozů obyvatel domu.

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 328 v k. ú. Církvice
Původní číslo materiálu: 25

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

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

2631/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 328 v k. ú. Církvice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 328 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Církvice

28. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 26

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

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

2632/110R/22
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4434 o výměře cca 24 m2 a části pozemku p. č. 
4464/1 o výměře 42 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

29. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Trmice do vlastnictví Města Trmice
Původní číslo materiálu: 27

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2633/110R/22
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Trmice do vlastnictví Města Trmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků
a) p. č. 70/1 o výměře 83 m2, trvalý travní porost,
b) p. č. 73/1 o výměře 5369 m2, trvalý travní porost,
c) p. č. 73/3 o výměře 3004 m2, trvalý travní porost,
d) p. č. 74/1 o výměře 27252 m2, orná půda,
e) p. č. 74/7 o výměře 565 m2, orná půda,
vše v k. ú. Trmice, do vlastnictví Města Trmice, IČO 00674010, za těchto podmínek:
I. celková kupní cena ve výši min. 3.598.870,- Kč
II. nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
III. předkupní právo pro prodávajícího za kupní cenu

30. Záměr prodeje/pronájmu stavby podzemního protileteckého krytu na pozemku p. č. 753/1 
v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2634/110R/22
Záměr prodeje/pronájmu stavby podzemního protileteckého krytu na pozemku 
p. č. 753/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje stavby podzemního protileteckého krytu v ulici V Zahrádkách situované 
na pozemku p. č. 751/31 v k. ú. Ústí nad Labem

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu stavby podzemního protileteckého krytu v ulici V Zahrádkách situované 
na pozemku p. č. 751/31 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 18.000,- Kč/rok bez DPH
b) pronájem na dobu určitou 10 let
c) předložení účelu využití prostor
d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
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31. Záměr pronájmu stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na části pozemku 
p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 29

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

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

2635/110R/22
Záměr pronájmu stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na části 
pozemku p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na části pozemku 
p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 600,- Kč/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: zřízení malého muzea
d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

32. Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV
Původní číslo materiálu: 47

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

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

2636/110R/22
Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem Česká republika – 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, a statutárním městem Ústí nad 
Labem na pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 50, která je součástí pozemku p.č. 2879 
v k.ú. Ústí nad Labem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

2. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem Česká republika – 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, a statutárním městem Ústí nad 
Labem na pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 230, která je součástí pozemku p.č. 
2765 v k.ú. Ústí nad Labem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy
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3. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem Česká republika – 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, a statutárním městem Ústí nad 
Labem na pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 521, která je součástí pozemku p.č. 
1389 v k.ú. Trmice, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

33. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
"Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 32

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

Bc. Čmejlová: materiál je předložen dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Ševcovic: protinávrh: v bodě B) za a): BP Action s.r.o. změnit na souhlasí ve výši 140 tis. Kč

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

Hlasování o společném hlasování bodů č. 30, 31, 33: 6, 0, 0

Hlasování o návrhu na usnesení v předloženém znění u bodů č. 30, 31, 33: 
6, 0, 0

2637/110R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti 
sportu "Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s matematickým zaokrouhlováním částek na celé desetitisícikoruny na základě bodového 
hodnocení žádostí v oblasti sportu „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární 
město Ústí nad Labem“

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 
Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 18381928) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Ústecké nebe plné letadel 2022“ ve výši 120.000,- Kč
b) ALK s.r.o. (IČ 27153681) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Utkání hvězd 
2022“ ve výši 130.000,- Kč
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c) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 05422698) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „BASTA CHEER CUP“ ve výši 40.000,- Kč
d) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Den s americkým fotbalem na městském stadionu 2022" ve výši 140.000,- Kč
e) Česká asociace amerického fotbalu z.s. (IČ 60164115) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Uspořádání zápasu ME v americkém fotbale“ ve výši 200.000,- Kč
f) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. (IČ 69291969) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „O pohár Českého Lva 2022“ ve výši 60.000,- Kč
g) General Dance Company s.r.o. (IČ 05943850) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „52. Mezinárodní taneční festival 2022“ ve výši 280.000,- Kč
h) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 26647567) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Velká cena Ústí nad Labem v plavání" ve výši 100.000,- Kč
ch) Mgr. Michal Neustupa (IČ 01495101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Milada Run 2022“ ve výši 120.000,- Kč
i) SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje (IČ 71173811) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Mistrovství České republiky v Celoroční činnosti dorostu“ ve 
výši 120.000,- Kč
j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 44226306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „52.ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu" ve výši 
290.000,- Kč
k) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 05780853) na 
částečnou úhradu nákladu spojených s akcí „Závod dračích lodí-Den Labe“ ve výši 
80.000,- Kč
l) VMLY&R s.r.o. (IČ 26133113) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „RunTour 
Ústí nad Labem“ ve výši 100.000,- Kč
m) Xterra squadra s.r.o. (IČ 27329259) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„MILADATLON 2022“ ve výši 60.000,- Kč
n) BP Action s.r.o. (IČ 02882591) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Barvám 
Neutečeš" ve výši 140.000,- Kč
3. se zněním vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) nesouhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast sportu „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 
Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
b) Events 4 you, z.s. (IČ 03675131) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Urban 
Challenge“ ve výši 100.000,- Kč.

C) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 16. 5. 2022
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34. Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ 
maraton Ústí nad Labem 2021 - 2025" 
Původní číslo materiálu: 30

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

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

2638/110R/22
Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 
½ maraton Ústí nad Labem 2021 - 2025" 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace 
Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2021 - 2025" ve výši 600 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) bere na vědomí
  

1. zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2021

C) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 16. 5. 2022

35. Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti kultury "Dotace 
na realizaci kulturních akcí a projektů"
Původní číslo materiálu: 31

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

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

2639/110R/22
Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti 
kultury "Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízena zákonem

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„podporu realizace kulturních akcí a projektů“ a uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Benda Arts z.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru“ ve výši 45.000,- Kč
b) Centrum politických studií, z.s. (IČ 22844228) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Letní škola urbanismu 2022“ ve výši 12.000,- Kč
c) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč
d) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního 
sboru PF UJEP v Ústí nad Labem“ ve výši 19.000,- Kč
e) Jarolímková Olga, Mgr., na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Adventní 
dobrotrh 2022“ ve výši 8.000,- Kč
f) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Vydání nového alba Sváťova divadla „Písničky a vyprávěnky 
od Sváti a od Alenky“ ve výši 20.000,- Kč
g) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 20.000,- Kč
h) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Rádio 
KULT“ ve výši 27.000,- Kč
i) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Dixieland na Labi“ ve výši 42.000,- Kč
j) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Divadelní inscenace Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ ve výši 50.000,- Kč
k) Opatrný Karel, Ing. na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „19. Prvomájový 
festiválek“ ve výši 23.000,- Kč
l) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Zahradní slavnosti“ ve výši 37.000,- Kč
m) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Tvoření ve Slunečníku“ ve výši 5.000,- Kč
n) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Poznáváme naše tradice“ ve výši 8.000,- Kč
o) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Kreativní podzim“ ve výši 7.000,- Kč
p) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 13.000,- Kč
q) S-HLE-DÁVÁNÍ z.s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance“ ve výši 23.000,- Kč
r) S-HLE-DÁVÁNÍ z.s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých“ ve výši 24.000,- Kč
s) Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 09406433) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Dětský den“ ve výši 12.000,- Kč
t) Šmíd Jiří (IČ 86810821) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Koncert k 
30. výročí založení hudební skupiny Kliďánko“ ve výši 29.000,- Kč
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u) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Zažít město jinak v Alšově ul. 2022“ ve výši 17.000,- Kč
v) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Koncert nevidomé klavíristky“ ve výši 7.000,- Kč
w) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Tancovačky pro nevidomé“ ve výši 7.000,- Kč
x) Ústecký dětský sbor sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „X. ročník Zpíváme pro Tebe 2022“ ve výši 42.000,- Kč
y) Ústecký dětský sbor sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru 2022“ ve výši 43.000,- Kč
z) Útulek fest, z.s. (IČ 03655989) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Ústecký SLAM“ ve výši 30.000,- Kč
aa) Valášková Michaela na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Divadlo (o) 
všem“ ve výši 30.000,- Kč
bb) Veselá Brná, z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„965. let od první zmínky o obci Brná“ ve výši 23.000,- Kč
cc) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Baletní koncert TS Scenic a hostů“ ve výši 24.000,- Kč
dd) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Vánoční baletní koncert“ ve výši 20.000,- Kč
ee) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Velikonoční baletní koncert“ ve výši 18.000,- Kč
ff) Za Sebuzín krásnější,z.s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Velikonoční tvořivá dílna“ ve výši 5.000,- Kč
gg) Za Sebuzín krásnější,z.s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Rozsvícení vánočního stromku v Sebuzíně“ ve výši 6.000,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) Czech Architecture Week (IČ 27872688) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Alfabet České moderní architektury“
b) InGarden z.s. (IČ 22857940) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Výstava 
Pavla Kantorka“
c) Valášková Michaela na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Posilujeme Ústí 
nad Labem“

C) souhlasí
  

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízena zákonem

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství a kultury a sportu, určených 
na „podporu realizace kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito 
subjekty takto:
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a) CENTRUM PRO NÁHRADÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „12. ročník 
Divadelníbenefice ochotnických souborů – Ústí n.L.“ ve výši 35.000,- Kč
b) Corvus Milites, z.s. (IČ 09074881) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Rytíři na hradě - podzim“ ve výši 54.000,- Kč
c) Corvus Milites, z.s. (IČ 09074881) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Rytíři na hradě“ ve výši 56.000,- Kč
d) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Den otevřených dveří ČRo Sever“ ve výši 38.000,- Kč
e) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Jeden svět 2022 Ústí nad Labem“ ve výši 69.000,- Kč
f) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Koncerty dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.“ ve výši 47.000,- 
Kč
g) DREAM PRO Ústí s.r.o. (IČ 04929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Čarodějnický rej v sadech 2022“ ve výši 40.000,- Kč
h) DREAM PRO Ústí s.r.o. (IČ 04929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Letní biják v sadech 2022“ ve výši 60.000,- Kč
i) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Andělé pomáhají 2022“ ve výši 51.000,- Kč
j) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Sady 22 – Projekt 1/ jarní akce“ ve výši 49.000,- Kč
k) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Sady 22 – Projekt 1/ letní akce“ ve výši 52.000,- Kč
l) Hubáčková Ema Mgr. (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„POCTA PROFESORCE JITCE ŠVÁBOVÉ – 8.ročník“ ve výši 52.400,- Kč
m) Ještě žijem, zapsaný spolek (IČ 22847049) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Severotoulky“ ve výši 50.000,- Kč
n) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Bermudský trojúhelník“ ve výši 80.000,- Kč
o) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Divadelní pouť“ ve výši 46.000,- Kč
p) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Střekovská forbína“ ve výši 84.000,- Kč
q) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. (IČ 25049011) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „FILLOVKA – pulikace k výročí fungování Galerie 
Emila Filly v Ústí nad Labem“ ve výši 70.000,- Kč
r) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Café Max na ulici 2022“ ve výši 62.000,- Kč
s) Melničáková Lucie, Ing, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Nádhera 
2022“ ve výši 60.000,- Kč
t) Nosek Martin, Mgr. (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Houba – nahrávání alba „Mimoalba“ a jeho křest“ ve výši 31.000,- Kč
u) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Festival 
ZA RUCE“ ve výši 95.000,- Kč
v) phonon~ z. s. (IČ 11988886) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Metamorfóza zvukového archívu“ ve výši 66.100,- Kč
w) POST BELLUM, z.ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
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„Proměny Ústí nad Labem ve 20. století ve vzpomínkách pamětníků“ ve výši 35.000,- Kč
x) POST BELLUM, z.ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Pamětníci města Ústí nad Labem promlouvají“ ve výši 67.000,- Kč
y) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Etnické večer – představování kultur cizinců žijících na Ústecku a okolí“ ve výši 
50.000,- Kč
z) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Hudební festival Fírfest 2022“ ve výši 82.000,- Kč
aa) Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 09406433) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Mezinárodní den žen“ ve výši 30.000,- Kč
bb) The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „32. 
Vánoční koncert The Boom and Orchestra“ ve výši 80.000,- Kč
cc) The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Letní 
koncert The Boom and Orchestra“ ve výši 51.000,- Kč
dd) Ústecký majáles s.r.o. (IČ 01574647) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Ústecký majáles“ ve výši 77.000,- Kč
ee) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Ústí 
LIVE!“ ve výši 40.000,- Kč
ff) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Čajů fest 2022“ ve výši 76.000,- Kč
gg) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Legenda Jiří Suchý 90+“ ve výši 60.000,- Kč
hh) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Muzikál „Zavřete oči“ ve výši 70.000,- Kč
ii) VERITAS CONSULTING s.r.o. (IČ 27332250) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Ústecké devadesátky 2022“ ve výši 80.000,- Kč
jj) Veselá Brná, z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Indiánský den Karla Maye“ ve výši 73.000,- Kč

D) nesouhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
„podporu realizace kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) ARACHNOPARK WORLD, družstvo (IČ 25409417) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Teraristika Ústí“
b) DREAM PRO ÚSTÍ s.r.o (IČ 04929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Autokino 2022“
c) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Muzikál „Zavřete oči“ - premiéra“

E) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 16. 5. 2022

36. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - Šachový klub Spartak 
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Ústí nad Labem, z.s. a Florbal Ústí, z. s.
Původní číslo materiálu: 33

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

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

2640/110R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - Šachový klub 
Spartak Ústí nad Labem, z.s. a Florbal Ústí, z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu a s 
následným uzavřením smlouvy se subjektem Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, z.s. 
(IČ 445 54 222) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Mistrovství ČR v 
šachu mužů 2022":
a) ve výši 100.000,- Kč
b) výhradně na úhradu nákladů za pronájem prostor spojených s pořádáním akce.

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu a následné 
uzavření smlouvy se subjektem Florbal Ústí, z.s. (IČ 014 95 615) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s "Podporou mládeže Florbal Ústí na mezinárodním turnaji" ve výši 
50.000,- Kč.

C) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 16. 5. 2022

37. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022 - Collegium Bohemicum, o. p. s. 
- žádost o navýšení dotace
Původní číslo materiálu: 34

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

materiál byl stažen 

38. Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Jindřišce Štáhlové
Původní číslo materiálu: 35
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: návrh na nepřevzetí
- návrh na usnesení v předloženém znění - varianta I

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

2641/110R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Jindřišce Štáhlové

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

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

B) nesouhlasí
  

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 19 332,- Kč a náušnic ze žlutého kovu

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zajistit odpověď Mgr. Petru Wernerovi, notáři, U Nádraží 782/2, Ústí nad Labem, ve 
smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty

 Termín: 31. 5. 2022

39. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností ROYAL 
TECH s. r. o.
Původní číslo materiálu: 45

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

Mgr. Ševcovic: hlásím podjatost
Bc. Žirovnická: jednání s právní zástupkyní
- došli jsme k dohodě, která je v DZ a je zde i vyčíslena
- návrh na usnesení v předloženém znění RM souhlasí
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o variantě č. I: 6, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č. 36 – 42, 44: 6, 0, 0

Hlasování o návrhu na usnesení v předloženém znění u bodů č. 36 – 42, 
44: 6, 0, 0

2642/110R/22
Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
ROYAL TECH s. r. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s uzavřením dohody o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
ROYAL TECH s.r.o., která je přílohou důvodové zprávy

B) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 16. 5. 2022

40. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík 
Maxík“
Původní číslo materiálu: 36

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

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

2643/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci 
projektu „Taxík Maxík“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci 
projektu „Taxík Maxík“, který je přílohou tohoto usnesení 
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41. Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem - Střekov 2. etapa - uzavření dodatku č. 1 k SoD
Původní číslo materiálu: 37

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

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

2644/110R/22
Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem - Střekov 2. etapa - uzavření dodatku č. 
1 k SoD

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem 
– Střekov 2. etapa“, který je přílohou tohoto usnesení

42. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí 
nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 38

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

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

2645/110R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní 
škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 212,32 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 212,32 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizaci ve výši 212,32 tis. Kč na akci „ZŠ Pod Vodojemem – 
pořízení kuchyňského robota ALBA“

43. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 39
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2646/110R/22
Rozpočtové 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 14 967 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 14 967 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 14 967 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2022 – 2. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 1 798,00 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 941,30 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 2 853,80 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 2 577,60 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 2 255,20 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 2 009,70 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 775,10 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 1 756,30 tis. Kč

44. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 40

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

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

2647/110R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

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 587,76 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků
na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 587,76 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 587,76 tis. Kč na provozní výdaje

45. Odměny ředitelů v rámci programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených 
lokalitách a odměna ředitelky FZŠ České mládeže k životnímu jubileu
Původní číslo materiálu: 41

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

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

2648/110R/22
Odměny ředitelů v rámci programu Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách a odměna ředitelky FZŠ České mládeže k životnímu 
jubileu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/1/2022)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/2/2022)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/3/2022)

2. dle ustanovení § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu při dovršení životního jubilea
a) Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/4/2022)

46. Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“ - aktualizace
Původní číslo materiálu: 42

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2649/110R/22
Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“ - aktualizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“ v předloženém znění
2. Výzvu k podávání projektových návrhů

47. Projekt 5G pro 5 měst – výsledky PTK, jednání na MPO, příprava žádosti o dotaci, 
administrace veřejné zakázky a koordinace realizace zakázky
Původní číslo materiálu: 44

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

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

2650/110R/22
Projekt 5G pro 5 měst – výsledky PTK, jednání na MPO, příprava žádosti o 
dotaci, administrace veřejné zakázky a koordinace realizace zakázky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a Ministerstva pro 
místní rozvoj (dále jen „MMR“) z jednání ve dnech 29. 03. 2022 a 30. 03. 2022 o možnosti 
získat dotaci ve výši až 20 mil. Kč pro město Ústí nad Labem na realizaci 5G projektu v 
rámci projektu MPO ve spolupráci s MMR s názvem 5G pro 5měst.

B) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o spolupráci se společností Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25439022, která je přílohou 
důvodové zprávy, jejímž předmětem je:
a) Spolupráce a poskytování konzultace při projektovém řízení a vyhodnocení předběžné 
tržní konzultace v oblasti 5G konektivity veřejných operátorů mobilních sítí a možnostech 
připojení kamerového systému,
b) spolupráce a poskytování konzultace při projektovém řízení a vyhodnocení předběžné 
tržní konzultace v oblasti analytického software k městskému kamerovému systému Ústí 
nad Labem, vč. požadavků na pořízení hardware, software a licencí,
c) konzultace, komplexní spolupráce, příprava žádosti o dotaci a podpora dotace v průběhu 
doby udržitelnosti,
d) zpracování kompletních podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky 5G konektivity 
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veřejných operátorů mobilních sítí a možnostech připojení kamerového systému a 
analytického software k městskému kamerovému systému Ústí nad Labem, vč. požadavků 
na pořízení hardware, software a licencí,
e) zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky dle bodu B) odst. 1 písm. d) tohoto 
usnesení.

48. Různé
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: pan starosta Šimanovský byl seznámen s informací, že Ministerstvo vnitra 
předalo stížnost od společnosti TILDEN a.s. městu Ústí nad Labem
- město Ústí nad Labem předalo stížnost k rozboru právnímu odboru

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Ing. Pavel Tošovský, 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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