
Z á p i s

z 112. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 9. 5. 2022

Omluveni:          

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

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 112. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

26. Tarif MHD
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

27. Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí nad 
Labem v roce 2022 – podání žádosti o dotaci do výzvy MV ČR
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

28. Souhlas s přijetím odkazu v rámci dědictví – Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Hlasování o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 26 před bod č. 15 (materiály ODM za sebou)
- bodu č. 28 před bod č. 23 (materiály OMOSRI za sebou)

Neprojednávají se body č. 7 a 21 z důvodu nedodržení termínu. Z tohoto důvodu je z jednání 
stahuji.
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Hlasování účasti Mgr. Pavla Peterky: 6, 0, 0

         

Schválený program:

1. Pravidla pro vyřizování petic a stížností

2. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kulturní akce

3. Žádost MO Střekov o změnu účelu již poskytnuté investiční dotace

4. Žádosti MO město o neinvestiční a investiční dotaci

5. Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

6. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP ze státního rozpočtu na financování 
výkonu v oblasti SPOD na rok 2022

7. Organizační řád manažerského týmu a koordinačních skupin - STAŽENO Z PROGRAMU

8. Rozpočtové opatření ODM - rozšíření akustického tomografu na 3D (monitoring stromů)

9. Dodatky k budoucím smlouvám o zřízení věcných břemen v rámci stavby "I/62 OK Krásné 
Březno"

10. Smlouvy o výpůjčce na Městské sady, Vrchlického sady, Smetanovy sady a Lidické náměstí

11. Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem – Policie ČR

12. Jezero Milada - dopravní obslužnost 

13. Souhlas s realizací stavby "Parkoviště Chabařovice" u jezera Milada

14. Úprava usnesení RM č. 2634/110R/21 ze dne 25. 4. 2022

15. Tarif MHD

16. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2022 "Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 
let" (šeky)

17. Poskytnutí dotací v roce 2022 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová 
činnost dětí a mládeže do 18 let“

18. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – poskytnutí investičního příspěvku Muzeu města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci

19. Městské služby Ústí nad Labem – výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení 
příspěvkových organizací

20. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací z projektu Šablony II 

21. Rozpočtové opatření OMOSRI – Studie komplexního řešení dopravy v klidu – Sídliště 
Skalka a návrh optimálního nápravného opatření

22. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, určených ke krytí zvýšených provozních nákladů 
souvisejících s přijetím dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do školských zařízení.
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23. Souhlas s přijetím odkazu v rámci dědictví – Zoologická zahrada Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

24. Studie proveditelnosti U SMART Zone - Protokol o kontrole

25. Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – 
vyhlášení 17. kola dotačního programu

26. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2021 a Plán 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2022

27. Smlouva o umožnění odběru energií pro převaděč VISO

28. Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí nad 
Labem v roce 2022“ - podání žádosti o dotaci do výzvy MV ČR

29. Různé

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

1. Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: aktualizace směrnice
- reakce na drobné legislativní změny
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2652/112R/22
Pravidla pro vyřizování petic a stížností

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vydává
  

směrnici rady města č. 2/2022 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

2. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kulturní akce
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2653/112R/22
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Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kulturní akce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádostí jednotlivých městských obvodů o poskytnutí neinvestiční dotace na 
pořádání kulturních akcí dle příloh důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 200 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO v celkové výši 1 200 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon státní 
správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované v žádostech MO, u MO Severní Terasa 
se nevztahuje na akci „Barvám neutečeš“, z toho:
- MO město 300 tis. Kč
- MO Severní Terasa 300 tis. Kč
- MO Neštěmice 300 tis. Kč
- MO Střekov 300 tis. Kč

3. Žádost MO Střekov o změnu účelu již poskytnuté investiční dotace
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: předloženo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2654/112R/22
Žádost MO Střekov o změnu účelu již poskytnuté investiční dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost MO Střekov o změnu účelu již poskytnuté investiční dotace pro MO Střekov, 
určené na akci „MO Střekov – Střekovské nábřeží - lavice“ ze dne 11.4.2022 dle přílohy 
důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. změnu účelu již poskytnuté investiční dotace v roce 2021, ponechané do rozpočtu MO 
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Střekov r. 2022, pro MO Střekov ve výši 500 tis. Kč u akce „MO Střekov – Střekovské 
nábřeží – lavice“ na neinvestiční účelovou dotaci „Střekovské nábřeží - mobiliář“

4. Žádosti MO město o neinvestiční a investiční dotaci
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: RM se předkládá materiál pouze na vědomí: žádost o neinvestiční dotace na úhradu 
mzdových prostředků veřejně prospěšných pracovníků vč. obvodů, druhá žádost o poskytnutí 
investiční dotace na dětská hřiště na území MO Ústí nad Labem
p. Šimanovský: připomínky k materiálu
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2655/112R/22
Žádosti MO město o neinvestiční a investiční dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost městského obvodu město o poskytnutí neinvestiční dotace na mzdové prostředky 
veřejně prospěšných pracovníků vč. odvodů ve výši 965 tis. Kč

2. žádost městského obvodu město o poskytnutí investiční dotace na dětská hřiště na území 
MO Ústí nad Labem – město ve výši 2 404 tis. Kč

5. Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: přijetí finančního prostředku na výkon pěstounské péče na jednu konkrétní smlouvu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2656/112R/22
Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 45 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 45 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

6. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP ze státního rozpočtu na financování 
výkonu v oblasti SPOD na rok 2022

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: jedná se o peníze na výkon státní správy přenesené působnosti na osobu sociálně 
právní ochrany
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2657/112R/22
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP ze státního rozpočtu na 
financování výkonu v oblasti SPOD na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 20 995,10 tis. Kč - zapojení finančních prostředků transferu ex-ante 
MPSV, který je určen na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 20 995,10 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 12 000 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 4 050 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 80 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
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e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 2 912,90 tis. Kč

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 952,20 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - sociálně-právní ochrana dětí

7. Organizační řád manažerského týmu a koordinačních skupin

- STAŽENO Z PROGRAMU

8. Rozpočtové opatření ODM - rozšíření akustického tomografu na 3D (monitoring stromů)
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

2658/112R/22
Rozpočtové opatření ODM - rozšíření akustického tomografu na 3D (monitoring 
stromů)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 180,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 180,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,
sk. č. 04 o částku 180,00 tis. Kč na akci „Rozšíření akustického tomografu na 3D“

9. Dodatky k budoucím smlouvám o zřízení věcných břemen v rámci stavby "I/62 OK Krásné 
Březno"

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

2659/112R/22
Dodatky k budoucím smlouvám o zřízení věcných břemen v rámci stavby "I/62 
OK Krásné Březno"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1) zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1167/13 a p.č. 777/10 v k.ú. Krásné Březno 
a uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- DPMUL (SO 421, SO 461) ze dne 09.03.2022, s investorem stavby společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 25013891, spočívající v úpravě článku I. Vlastnické 
vztahy, kde bod 1. bude rozšířen o dva výše uvedené pozemky a s tím související úpravě v 
článku III. Práva a povinnosti, odst. 5. navýšení jednorázové úhrady o 20.000,-Kč.
2) zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1167/13 a p.č. 777/10 v k.ú. Krásné Březno 
a uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- TETA (SO 462) ze dne 31.01.2022, s investorem stavby společností Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností TETA s.r.o., IČ: 47785781, 
spočívající v úpravě článku I. Vlastnické vztahy, kde bod 1. bude rozšířen o dva výše 
uvedené pozemky a s tím související úprava v článku III. Práva a povinnosti, odst. 5. 
navýšení jednorázové úhrady o 20.000,-Kč.
3) zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1167/13 a p.č. 777/10 v k.ú. Krásné Březno 
a uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- METROPOLNET (SO 463) ze dne 31.01.2022, s investorem stavby společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností 
Metropolnet, a.s., IČ: 25439022, spočívající v úpravě článku I. Vlastnické vztahy, kde bod 
1. bude rozšířen o dva výše uvedené pozemky a s tím související úprava v článku III. Práva 
a povinnosti, odst. 5. navýšení jednorázové úhrady o 20.000,-Kč.
4) zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1167/13 a p.č. 777/10 v k.ú. Krásné Březno 
a uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- THMÚ (SO 464) ze dne 02.05.2022, s investorem stavby společností Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností Tepelné hospodářství města 
Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 49101684, spočívající v úpravě článku I. Vlastnické vztahy, kde 
bod 1. bude rozšířen o dva výše uvedené pozemky a s tím související úprava v článku III. 
Práva a povinnosti, odst. 5. navýšení jednorázové úhrady o 20.000,-Kč.
5) Zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování dešťové kanalizace – (SO 301.1) na pozemku 
p.č. 1167/12 v k.ú. Krásné Březno, s investorem a budoucím oprávněným společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za jednorázovou úhradu 20.000,-Kč.

10. Smlouvy o výpůjčce na Městské sady, Vrchlického sady, Smetanovy sady a Lidické 
náměstí

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

2660/112R/22
Smlouvy o výpůjčce na Městské sady, Vrchlického sady, Smetanovy sady a 
Lidické náměstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. vzor Smlouvy o výpůjčce na konání akcí v Městských sadech, Smetanových sadech, 
Vrchlického sadech a na Lidickém náměstí

11. Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem – Policie ČR
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

2661/112R/22
Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem – Policie ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. se směnou pozemku p.č. 2765 o výměře 256 m2, včetně objektu č.p. 230, který je 
součástí pozemku, ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, za pozemek p.č. 2768 
o výměře 1 400 m2, ve vlastnictví subjektu Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje, IČ: 75151537, vše v k.ú. Ústí nad Labem

B) schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p.č. 2765 o výměře 256 m2, včetně objektu č.p. 230, který je 
součástí pozemku, subjektu Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
IČ: 75151537, za podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 2 200 030,-Kč,-Kč
b) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

C) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskkému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

12. Jezero Milada - dopravní obslužnost 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: smlouva o zajištění dopravy na jezero Milada (červen až druhá polovina září)
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2662/112R/22
Jezero Milada - dopravní obslužnost 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada prostřednictvím smluvní dopravy 
poskytnuté Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. v rozsahu od 21. 5. 2022 do 
30. 9. 2022 o celkové maximální výši 490 tis. Kč a to v období mimo letních prázdnin jen 
ve dnech pracovního klidu, v období letních prázdnin v pátky a ve dnech pracovního klidu 
v rozsahu 10 cest tam a zpět denně

13. Souhlas s realizací stavby "Parkoviště Chabařovice" u jezera Milada
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

2663/112R/22
Souhlas s realizací stavby "Parkoviště Chabařovice" u jezera Milada

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení souhlasu statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka pozemků p. č. 
1730/19, 1730/20, 1740/11 v k. ú. Chabařovice a pozemků p. č. 1013/6, 1014/152, 
1014/154, 1014/183 v k. ú. Předlice se vstupem na uvedené pozemky a realizací stavby 
„Parkoviště Chabařovice“ spočívající ve vybudování záchytného parkoviště u jezera 
Milada v rámci akce „Jezero Milada – vybudování 3 záchytných parkovišť“, pro DIAMO, 
státní podnik, IČO 00002739, zastupujícího investora Palivový kombinát Ústí, státní 
podnik, IČO 00007536, za podmínky, že v případě zásahu do přilehlé komunikace bude 
předložena Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem žádost o zvláštní 
užívání komunikace (chodníku), zejména v těchto případech:
a) zábor chodníku, sjezd
b) výkop v chodníku
c) umístění sítí do komunikace (chodníku)

14. Úprava usnesení RM č. 2634/110R/21 ze dne 25. 4. 2022
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2664/112R/22
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Úprava usnesení RM č. 2634/110R/21 ze dne 25. 4. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. usnesení Rady města č. 2634/110R/21 ze dne 25. 4. 2022 takto:
a) text „na pozemku p. č. 751/31“ se nahrazuje textem „na pozemku p. č. 753/1“
b) ostatní text zůstává nezměněn

15. Tarif MHD
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

2665/112R/22
Tarif MHD

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s úpravou cen jízdného s účinností od 1. července 2022 u tarifní skupiny děti a mládež od 
6 do 18 let, student od 18 do 26 let a osoby od 65 let věku a s dalšími úpravami tarifu dle 
důvodové zprávy

16. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2022 "Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 
let" (šeky)
Původní číslo materiálu: 15

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

Bc. Čmejlová: předloženo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2666/112R/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2022 "Celoroční sportování dětí a 
mládeže do 20 let" (šeky)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)“ a následné uzavření 
smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem (IČ 004 82 846) ve výši 
44.926,- Kč
b) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z.s. (IČ 442 26 985) ve výši 8.985,- Kč
c) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s. (IČ 631 52 509) ve výši 14.985,- Kč
d) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) ve výši 33.717,- Kč
e) Ústečan z.s. (IČ 228 33 536) ve výši 38.941,- Kč

2. znění vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)“ a následným 
uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) ve výši 565.602,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) ve výši 325.913,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z.s. (IČ 226 75 264) ve výši 485.430,- Kč
d) Bicykl Team Ústí nad Labem z.s. (IČ 061 60 964) ve výši 289.167,- Kč
e) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s. (IČ 226 09 458) ve výši 488.511,- Kč
f) BLADES Ústí nad Labem, z.s. (IČ 227 69 315) ve výši 273.480,- Kč
g) BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z.s. (IČ 084 55 783) ve výši 231.369,- Kč
h) EHK karate club z.s. (IČ 270 47 482) ve výši 152.069,- Kč
ch) FC NY Tiradores Ústí nad Labem, z. s. (IČ 093 79 584) ve výši 82.419,- Kč
i) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. (IČ 063 50 488) ve výši 286.913,- Kč
j) FK Ústí nad Labem – ženy z.s. (IČ 228 87 458) ve výši 224.778,- Kč
k) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. (IČ 692 91 969) ve výši 935.008,- Kč
l) Judo team Střekov, z.s. (IČ 057 83 259) ve výši 90.620,- Kč
m) Judo Ústí nad Labem, z. s. (IČ 228 85 064) ve výši 353.630,- Kč
n) Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z.s. (IČ 050 59 810) ve výši 95.882,- Kč
o) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) ve výši 443.356,- Kč
p) Michaela Zoubele (IČ 718 68 470) ve výši 584.038,- Kč
q) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice (IČ 631 53 181) ve výši 222.487,- Kč
r) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř (IČ 631 53 203) ve výši 74.128,- Kč
s) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov (IČ 650 82 371) ve výši 139.271,- Kč
t) SK Brná, z.s. (IČ 270 40 968) ve výši 165.539,- Kč
u) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s. (IČ 445 54 087) ve výši 168.532,- Kč
v) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) ve výši 273.376,- Kč
w) Spolek InlineSkating.cz (IČ 226 07 137) ve výši 172.965,- Kč
x) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) ve výši 632.326,- Kč
y) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) ve výši 325.913,- Kč
z) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s. (IČ 227 29 208) ve výši 86.882,- Kč
aa) STK GEBERT z.s. (IČ 640 45 692) ve výši 74.926,- Kč
bb) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, z.s. (IČ 445 54 222) ve výši 199.256,- Kč
cc) T.J. Mojžíř, z.s. (IČ 445 52 521) ve výši 377.519,- Kč
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dd) Taneční skupina Freedom z.s. (IČ 226 70 904) ve výši 367.063,- Kč
ee) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem (IČ 004 82 129) ve výši 552.590,- Kč
ff) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) ve výši 587.349,- Kč
gg) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s. (IČ 183 80 514) ve výši 297.324,- Kč
hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s. (IČ 057 86 304) ve výši 423.236,- 
Kč
ii) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191) ve výši 134.778,- Kč
jj) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) ve výši 
222.524,- Kč
kk) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s. (IČ 057 86 801) ve výši 206.771,- Kč
ll) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s. (IČ 057 87 343) ve výši 292.943,- 
Kč
mm) TJ Skorotice, z.s. (IČ 442 26 292) ve výši 229.122,- Kč
nn) TJ Svádov-Olšinky z.s. (IČ 183 82 991) ve výši 429.295,- Kč
oo) TJ Vaňov, z.s. (IČ 005 24 701) ve výši 273.480,- Kč
pp) UNI SPORT CLUB, z.s. (IČ 229 00 080) ve výši 58.404,- Kč
qq) USK PROVOD, z.s. (IČ 183 81 375) ve výši 1.277.288,- Kč
rr) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 046 10 881) ve výši 662.341,- Kč
ss) Ústecké Centrum Cyklistiky z.s. (IČ 090 01 239) ve výši 89.911,- Kč
tt) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek (IČ 445 56 594) ve výši 
160.300,- Kč
uu) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ 056 12 951) ve výši 772.425,- Kč

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

C) ukládá
  

Mgr. Michalovi Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 16. 5. 2022

17. Poskytnutí dotací v roce 2022 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová 
činnost dětí a mládeže do 18 let“
Původní číslo materiálu: 16

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

Bc. Čmejlová: předloženo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2667/112R/22
Poskytnutí dotací v roce 2022 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční 
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volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na „Celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smlouvy 
s těmito subjekty takto:
a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z.s. (IČ 44227892) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „výchovná a volnočasová činnost dětí a mládeže“ ve výši 
96.000,- Kč
b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44227094) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ ve 
výši 63.000,- Kč
c) Via Europa, z.s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „První 
pomoc, Rukodělné činnosti, Gelogie – Paleontologie, Turistika, Tábornictví“ ve výši 
66.000,- Kč
d) Veronika Kalinová (IČ 05138205) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Tvořivý kroužek a Klub deskových her“ ve výši 105.000,- Kč
e) Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „turistickotábornické, airsoftové,všeobecné i rukodělné“ ve výši 
145.500,- Kč

2. se zněním vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá
  

Mgr. Michalovi Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 16. 5. 2022

18. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – poskytnutí investičního příspěvku Muzeu města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 19

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

Bc. Žirovnická: předkládám RO na zpracování projektové dokumentace k projektu: PROJEKT 
INTELIGENTNÍ ZELENÝ DEPOZITÁŘ 21. STOLETÍ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení varianta I souhlasí: 6, 0, 0

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2668/112R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – poskytnutí investičního příspěvku Muzeu 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem a předložením rozpočtového opatření odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a finančního odboru ve výši 12 500 tis. Kč, Zastupitelstvu města Ústí 
nad Labem takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk.č. 05,
o částku 12 500 tis. Kč - „Investiční rezerva na dotované akce“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01,
– poskytnutí investičního příspěvku Muzeu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
ve výši 12 500 tis. Kč na akci „Muzeum – PD Inteligentní zelený depozitář 21. století“

B) stanovuje
  

1. pracovní skupinu pro přípravu projektu „Inteligentní zelený depozitář 21. století“ ve 
složení:
a) Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
b) Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
c) Mgr. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
d) Mgr. Eliška Wiesnerová, organizační náměstkyně a vedoucí archeologického oddělení 
Muzea města Ústí nad Labem, p. o.
e) Mgr. Ondřej Prančl, vedoucí útvaru ředitele muzea a projektový manažer Muzea města 
Ústí nad Labem, p. o.
f) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
g) Mgr. Jiří Starý, vedoucí oddělení ITI OMOSRI
h) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí OSR OMOSRI
i) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT OMOSRI
j) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI

C) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 20. 6. 2022

19. Městské služby Ústí nad Labem – výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení 
příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 22
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: žádost o užívání svěřeného movitého majetku pro soukromé účely
- návrh na usnesení varianta I: RM bere na vědomí
Mgr. Vlach: předkládám protinávrh: v bodě A) 4. se vypouští, B) schvaluje výjimku ze směrnice a 
doplňuje bod a) s účinností po skončení udržitelnosti dotace obdržené ze SFŽP, stejně tak bod b) a 
v bodě C) s účinností od 1. 6. 2022

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha: 2, 0, 4

Hlasování o původním návrhu varianta I: 5, 0, 1

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

2669/112R/22
Městské služby Ústí nad Labem – výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady 
řízení příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost Ing. Tomáše Vohryzky, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem ze dne 12. 4. 
2022 týkající využívání svěřeného majetku k soukromým účelům
2. skutečnost, že vozidla uvedená pod bodem B) odst. 1. písm. a) a b) jsou pořízena z 
dotace poskytnuté SFŽP, kde příspěvková organizace při žádosti uvedla, že pořizované 
automobily budou sloužit ke služebním účelům zaměstnanců organizace
3. hrozbu vrácení poskytnuté dotace na pořízení 3 ks elektromobilů z důvodu využívání pro 
soukromé účely, přičemž doba udržitelnosti jsou 3 roky od data pořízení posledního ze tří 
automobilů
4. schválení použití služebních osobních automobilů k soukromým účelům by bylo 
nekoncepčním krokem v rámci příspěvkových organizací města

B) neschvaluje
  

1. výjimku ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací spočívající 
ve využívání svěřeného majetku – služebních osobních automobilů k soukromým účelům z 
důvodu častého vykonávání pracovní činnosti mimo pracovní dobu a na různých střediscích 
organizace níže uvedeným zaměstnancům Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace:
a) Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel příspěvkové organizace – vozidlo Škoda Citigo, registrační 
značka EL3 57AI
b) Jiří Bureš, vedoucí provozovny Stadiony a Hřbitovy a pohřební služby – vozidlo Škoda 
Citigo, registrační značka EL3 52AF
c) Daniel Zich, vedoucí provozovny Bazény a koupaliště – vozidlo Škoda Fabia, registrační 
značka 1UK 4792
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C) doporučuje
  

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) povolovat pro služební účely uvedené v bodě B) 1. tohoto usnesení používání 
soukromých vozidel ke služebním účelům jak umožňuje směrnice příspěvkové organizace

20. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací z projektu Šablony II 
Původní číslo materiálu: 17

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

2670/112R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací z projektu 
Šablony II 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 3,82 tis. Kč na úhradu vratek částí dotací projektu 
Šablony II poskytnutých příspěvkovým organizacím z oblasti školství z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3,82 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 3,82 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

21. Rozpočtové opatření OMOSRI – Studie komplexního řešení dopravy v klidu – Sídliště 
Skalka a návrh optimálního nápravného opatření
Původní číslo materiálu: 18

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

2671/112R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – Studie komplexního řešení dopravy v klidu – 
Sídliště Skalka a návrh optimálního nápravného opatření

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
  

1. s udělením výjimky z postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který 
upravuje Směrnici Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek ze dne 11. 03. 2019. 
Znění Výjimky z postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je Přílohou tohoto 
usnesení.

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 400 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 400 tis. Kč, v položce Rezerva pro MSUL, p. o. – 
Parkovné dle nařízení obce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 400 tis. Kč

22. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, určených ke krytí zvýšených provozních nákladů souvisejících 
s přijetím dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do školských zařízení.
Původní číslo materiálu: 20

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

2672/112R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím z oblasti školství, určených ke krytí zvýšených 
provozních nákladů souvisejících s přijetím dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny 
do školských zařízení.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. znění dokumentu „Principy poskytnutí a čerpání účelového příspěvku na provoz, 
určeného na krytí zvýšených provozních nákladů příspěvkových organizací z oblasti 
školství, souvisejících se zapojením dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do vzdělávacího 
procesu ve školských zařízeních města Ústí nad Labem,“ který je Přílohou č. 1 tohoto 
Usnesení

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 205,32 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 205,32 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, v celkové výši 1 205,32 tis. Kč, určených na krytí zvýšených 
provozních nákladů souvisejících se zapojením dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do 
vzdělávacího procesu ve školských zařízeních města Ústí nad Labem, v členění a výši 
uvedené v Příloze č. 2 tohoto Usnesení

23. Souhlas s přijetím odkazu v rámci dědictví – Zoologická zahrada Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2673/112R/22
Souhlas s přijetím odkazu v rámci dědictví – Zoologická zahrada Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím odkazu v rámci dědictví po zemřelé Zdeňce Štěpánové, datum narození 
************, bytem *****************************, datum úmrtí ************** 
Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 

24. Studie proveditelnosti U SMART Zone - Protokol o kontrole
Původní číslo materiálu: 21

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

- materiál byl stažen 

25. Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – 
vyhlášení 17. kola dotačního programu
Původní číslo materiálu: 23

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

pí Macová: předloženo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2674/112R/22
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Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 – vyhlášení 17. kola dotačního programu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Program pro poskytování dotací 2022/2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem

2. vyhlášení 17. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro 
období 2022/2023 s tématy:
a) Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v 
meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
b) Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště 
nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových 
kampaní a akcí apod.)
c) Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních 
tradicích – kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

26. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2021 a Plán 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2022
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

pí Macová: předloženo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2675/112R/22
Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 
2021 a Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

A) bere na vědomí
1. Hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad Labem za 
rok 2021
2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2022

27. Smlouva o umožnění odběru energií pro převaděč VISO
Původní číslo materiálu: 25
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Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: žádost o umožnění odběru energie pro převaděč VISO signálu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2676/112R/22
Smlouva o umožnění odběru energií pro převaděč VISO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dle přílohy tohoto usnesení uzavření Smlouvy o umožnění odběru energií pro převaděč 
VISO

28. Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí 
nad Labem v roce 2022“ - podání žádosti o dotaci do výzvy MV ČR
Původní číslo materiálu: 27

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

PhDr. Ing. Nedvědický: žadatelem dotace musí být město, i když se integrací zabývají pověřené 
organizace
- rozhodnutí o zapojení se do této akce
- pomoc pracovníků ITI
- dotace půjde za cílovými organizacemi
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2677/112R/22
Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního 
města Ústí nad Labem v roce 2022“ - podání žádosti o dotaci do výzvy MV ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o dotačním titulu MV ČR na integraci cizinců v roce 2022,

B) schvaluje
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1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území 
Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022“ v rámci dotačního titulu dle bodu A) 
tohoto usnesení, 

C) ukládá
  

Ing. Ivě Kimmerové

1. zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení,

 Termín: 15. 5. 2022

  
PhDr. Ing. Petru Nedvědickému

1. elektronicky podepsat žádost o podporu projektu „Podpora integrace držitelů dočasné 
ochrany na území Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022“.

 Termín: 15. 5. 2022

29. Různé
Diskuse proběhla.

- proběhla diskuze k problematice přípojek na jezeře Milada

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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