
Z á p i s

z 113. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 5. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Zapisovatelé: Lenka Korbelová, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický předložil členům Rady ke schválení program 113. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

V kolovadle:

materiály k bodům 1, 3, 15

         

Schválený program:

1. Smlouvy o výkonu funkce - Metropolnet, a.s.

2. Schválení účetní závěrky za rok 2021 - Metropolnet, a.s. 

3. Informace o stavu soudních sporů - Metropolnet, a.s.

4. Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - Střekov

5. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021 

6. Smlouva o dílo na zpracování 7. Komunitního plánu péče města ORP Ústí nad Labem

7. Rozpočtové opatření OSS a ODM – Pomoc Ukrajině

8. Organizační řád manažerského týmu a koordinačních skupin

9. Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

10. Rozpočtové opatření ODM – investice

11. Prodej a pronájem částí pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice
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12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3171/7 v k. ú. Střekov

14. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

15. Smlouvy o výkonu funkce - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

16. Úprava usnesení RM

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - mimořádné sportovní výkony

18. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a uzavření školní družiny ZŠ Pod 
Vodojemem

19. Navýšení kapacity školní družiny a zřízení školního klubu

20. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

21. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 06911961 (Kotlíkové půjčky)

22. „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická“ - uzavření licenční 
smlouvy

23. Žádost o poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické 
zahrady Ústí nad Labem

24. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 garáže pro Pečovatelskou 
službu Ústí nad Labem, p. o.

25. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace

26. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“

27. Navýšení cen dle inflace za rok 2021, Dodatek č.1 Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov, Dodatek č.2 Revitalizace Ulice Nová, Útí nad Labem - Střekov 
2.etapa

28. Dodatek č. 3 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

29. Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny ředitele PO

30. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Fakultní základní školy Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

31. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí mimořádných odměn p. o. za činnosti v rámci 
rekonstrukce MŠ U Plavecké haly

32. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021 - STAŽENO Z 
PROGRAMU

33. Studie proveditelnosti U SMART Zone – Protokol o kontrole

34. Dodatek č. 4 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.

35. Různé
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Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o předřazení bodu 3 a 4 před bod 2: 6, 0, 0
Hlasování o přítomnosti technika Lukáše Klimeše: 6, 0, 0

1. Smlouvy o výkonu funkce - Metropolnet, a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Romana Habrová: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2678/113R/22
Smlouvy o výkonu funkce - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce 
člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a.s.

B) schvaluje
  

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022
1) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva takto:
a) Mgr. Jan Hofman
b) Jiří Knápek
c) Bc. Miroslav Burdek

2) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady takto:
a) Mgr. Zdeněk Kubec
b) Marek Košín
c) Ing. Martin Kolář
d) Martin Konečný
e) Ing. Lucie Gerychová

2. Schválení účetní závěrky za rok 2021 - Metropolnet, a.s. 
Původní číslo materiálu: 3

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

Mgr. Romana Habrová: předloženo dle důvodové zprávy
- úvodní slovo zástupců Metropolnet, a. s. – Jiřího Knápka a Mgr. J. Hofmana – dle příloh k 
důvodové zprávě
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- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2679/113R/22
Schválení účetní závěrky za rok 2021 - Metropolnet, a.s. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
jako jediný společník Metropolnet, a.s., „Auditovanou účetní závěrku společnosti 
Metropolnet a. s. za rok 2021“ v předloženém znění
2) návrh představenstva společnosti Metropolnet, a.s. na započtení účetní ztráty společnosti 
za rok 2021 ve výši 7.654.000, - Kč proti účtu Nerozdělený zisk minulých let
3) návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku minulých let ve výši 5,5 milionu Kč 
k výplatě podílu na zisku
4) schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti o 18 milionů Kč z Účtu 
nerozděleného zisku minulých let
5) zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v 
předloženém znění

B) bere na vědomí
  

1) výroční zprávu za rok 2021

C) ukládá
  

Představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

učinit všechny nezbytné kroky k přípravě navýšení základního kapitálu společnosti dle 
příslušných právních předpisů

 Termín: 30. 9. 2022

D) schvaluje
  

1.v působnosti valné hromady a v souladu se stanovami společnosti (článek IX, písmeno h.) 
vyplacení mimořádných odměn za rok 2021 takto:
a)jednotlivým členům představenstva 65.000,- Kč
b)členům dozorčí rady:
********************* 23.000,- Kč
**************** 45.000,- Kč
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3. Informace o stavu soudních sporů - Metropolnet, a.s.
Původní číslo materiálu: 4

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

Mgr. Hofman: přednesení aktuálních informací o soudních sporech společnosti Metropolnet, a. s.
Mgr. Habrová - návrh na usnesení v upraveném znění

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

2680/113R/22
Informace o stavu soudních sporů - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

ústní informaci o současném stavu soudních sporů Metropolnet, a.s.

4. Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - Střekov
Původní číslo materiálu: 2

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

Mgr. Habrová: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2681/113R/22
Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

žádost městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov o udělení plné moci ve věci ekologické 
likvidace vraku vozidla

B) zmocňuje
  

Adama Vlacha, zaměstnance odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství 
Úřadu MO Střekov k předání vozidla pro ekologickou likvidaci a zastupování v úkonech 
souvisejících s provedením ekologické likvidace vozidla Tatra 815 CAS
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5. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021 
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Rudolf Jakubec: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2682/113R/22
Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2021 přebytkem takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 539 630,56 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 332 794,11 tis. Kč
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 206 836,45 tis. Kč

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ) skončilo za rok 2021 přebytkem 
takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 473 114,06 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 2 272 021,16 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši
169 844,20 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 201 092,90 tis. Kč

3. nerozdělený výsledek hospodaření z hlavní činnosti MmÚ za rok 2021 – volné zdroje
k zapojení do rozpočtu r. 2022 činí 7 828 418,25 Kč

4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti MmÚ za rok 2021 – volné zdroje
k zapojení do rozpočtu r. 2022 činí 9 288 131,75 Kč

5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 
2021,
se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky

6. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát 
za rok 2021 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, 
městským obvodům a hospodaření příspěvkových organizací

B) souhlasí
  

1. po projednání závěrečného účtu dle důvodové zprávy s celoročním hospodařením 
statutárního města Ústí nad Labem za rok 2021 bez výhrad
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2. s finančním vypořádáním statutárního města Ústí nad Labem - Magistrát za rok 2021 dle 
Přílohy usnesení č. 1

3. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 17 116,55 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 7 828,42 
tis. Kč
b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 9 288,13 
tis. Kč v položce Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 7 144,77 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06 - Fond pro záchranu a 
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem o částku 683,65 tis. Kč - Účelová investiční 
rezerva
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 9 288,13 tis. Kč - 
Investiční rezerva

4. s účetní závěrkou statutárního města Ústí nad Labem za rok 2021 dle Příloh č. 1a) až 1e)
bodu 12. důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření vytvořený k 31.12.2021 
ve výši 261 552 028,84 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

 Termín: 20. 6. 2022

6. Smlouva o dílo na zpracování 7. Komunitního plánu péče města ORP Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse neproběhla.

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

2683/113R/22
Smlouva o dílo na zpracování 7. Komunitního plánu péče města ORP Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
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B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi

a) podepsat Smlouvu o dílo

 Termín: 31. 5. 2022

7. Rozpočtové opatření OSS a ODM – Pomoc Ukrajině
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse neproběhla.

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

2684/113R/22
Rozpočtové opatření OSS a ODM – Pomoc Ukrajině

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a odboru dopravy a majetku ve výši 284,87 
tis. Kč – Pomoc Ukrajině takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 284,87 
tis. Kč v položce Oblast sociálních služeb

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 284,87 tis. Kč

8. Organizační řád manažerského týmu a koordinačních skupin
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse neproběhla.

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

2685/113R/22
Organizační řád manažerského týmu a koordinačních skupin

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) ruší
  

1. Organizační řád Manažerského týmu schválený Radou města Ústí nad Labem dne 
14.2.2013 usnesením č.60/13
2. Organizační řád koordinačních skupin zřízených pro jednotlivé oblasti sociální pomoci 
schválený Radou města Ústí nad Labem dne 14.2.2013 usnesením č.60/13
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B) schvaluje
  

1. Organizační řád manažerského týmu a koordinačních skupin dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení

9. Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
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

2686/113R/22
Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku 
upravující celkovou cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní ceny 1 437 
519,65 Kč bez DPH na cenu 2 062 812,27 Kč bez DPH

10. Rozpočtové opatření ODM – investice
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

2687/113R/22
Rozpočtové opatření ODM – investice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 4 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
1 500,00 tis. Kč
u akce „Habrovice – rekonstrukce panelové cesty“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 2 000,00 tis. Kč
u akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“
c) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 05, o 
částku 500,00 tis. Kč u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární 
x Hrbovická x Majakovského“
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d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 4 000,00 tis. Kč na akci „Hromadný parking Přístavní“

11. Prodej a pronájem částí pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice
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

2688/113R/22
Prodej a pronájem částí pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 950 o výměře 63 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. 
Předlice panu Emilu Horvátovi, **************************************** za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – zahrada
d) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem

B) souhlasí
  

1. s prodejem částí pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice označených dle GP jako pozemky p. 
č. 950/2 o výměře 8 m2 a p. č. 950/3 o výměře 4 m2, oba v k. ú. Předlice panu Emilu 
Horvátovi, **************************************** za těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 650,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel před podpisem kupní smlouvy uzavře nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 
950 o výměře 63 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice
d) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého posudku

C) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022
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12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem
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

2689/113R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 704/1 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 3798 m2 
v k. ú. Brná nad Labem

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3171/7 v k. ú. Střekov
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

2690/113R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3171/7 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3171/7 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 1489 
m2 v k. ú. Střekov

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3171/7 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 1489 
m2 v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 60,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – přístup k nemovitosti žadatele
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen a nesmí být využíván k 
parkování vozidel
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

14. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
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Diskuse neproběhla.

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

2691/113R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3621/1 o výměře cca 35 m2 z celkové výměry 1305 
m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 18,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – okrasná soukromá zahrada
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

15. Smlouvy o výkonu funkce - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
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

2692/113R/22
Smlouvy o výkonu funkce - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
1. uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva takto:
a) Bc. Martin Prachař
b) Petr Křivan
c) Ing. Jiří Valenta
d) Ing. Igor Babík
e) Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA

2. Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady takto:
a) Bohuslav Bašus
b) František Dvořák
c) Mgr. Jan Tvrdík
d) JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
e) Pavel Vodseďálek
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16. Úprava usnesení RM
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

2693/113R/22
Úprava usnesení RM

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 v 
souladu s usnesením Rady města ze dne 9. 5. 2022 s opravou dle důvodové zprávy

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - mimořádné sportovní výkony
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

2694/113R/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - mimořádné sportovní výkony

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na 
celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) USK PROVOD, z.s. (IČ 183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
"Mimořádným sportovním výkonem na celorepublikové úrovni (MČR) - sportovní odvětví 
- atletika“ ve výši 50.000,- Kč
b) HOSPUL, z. s. (IČ 090 18 999) na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mimořádným 
sportovním výkonem na celorepublikové úrovni (MČR) - sportovní odvětví - horolezecký 
sport“ ve výši 50.000,- Kč
c) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s. (IČ 057 86 304) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s „Mimořádným sportovním výkonem na celorepublikové 
úrovni (MČR) - sportovní odvětví - badminton“ ve výši 20.000,- Kč

18. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a uzavření školní družiny ZŠ Pod 
Vodojemem

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

2695/113R/22
Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a uzavření školní družiny ZŠ 
Pod Vodojemem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení ředitelského volna na Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace, a to ve dnech 27. 6. – 30. 6. 2022 dle ustanovení vyhlášky č. 
16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon)

2. přerušení provozu školní družiny Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvková organizace v době ředitelského volna (27. 6. – 30. 6. 2022) školního 
roku 2021/2022 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v 
platném znění

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna ve dnech 27. 6. – 30. 6. 2022 na 
Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace

b) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školní družiny Základní školy Ústí nad Labem, 
Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace v době ředitelského volna

19. Navýšení kapacity školní družiny a zřízení školního klubu
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

2696/113R/22
Navýšení kapacity školní družiny a zřízení školního klubu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s navýšením kapacity školní družiny Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 14 z 24



mládeže 230/2, příspěvková organizace z počtu 125 na 145 žáků s účinností od 1. 9. 2022

B) schvaluje
  

1. s účinností již od 1. 9. 2022, a to na základě žádosti o udělení výjimky z termínu, místo 
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese České mládeže 230/2, 400 01 
Ústí nad Labem pro „školní klub“ Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 
230/2, příspěvková organizace

20. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
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

2697/113R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím věcného daru, 1 ks zásobníku na teplé nápoje Camry CR 1259 v hodnotě 2 
838,- Kč, od pana Jana Turánského, ******************************************, 
do vlastnictví Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, Šrámkova 3305/38a, 
400 11 Ústí nad Labem, IČO 44555407

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

21. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 06911961 (Kotlíkové půjčky)
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

2698/113R/22
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 06911961 (Kotlíkové půjčky)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 06911961 se Státním fondem životního prostředí 
České republiky, který je přílohou tohoto usnesení
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22. „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická“ - uzavření licenční 
smlouvy

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

2699/113R/22
„Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická“ - uzavření 
licenční smlouvy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření licenční smlouvy na zpracovanou studii „Rekonstrukce veřejně přístupného 
sportoviště u ZŠ Neštěmická v ÚSTÍ NAD LABEM“

23. Žádost o poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické 
zahrady Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 24

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

2700/113R/22
Žádost o poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a rozvoj 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s uvolněním peněžních prostředků v celkové výši 21 538 tis. Kč z „Účelového peněžního 
fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ které budou využity ke 
krytí investičních a provozních potřeb příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ústí nad 
Labem, za podmínek a v členění uvedeném v Příloze č. 1 tohoto usnesení
2. s předložením návrhu na usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem v tomto znění:
a) zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím peněžních prostředků z „Účelového 
peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem,“ na realizaci 
jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 usnesení, v celkové výši 21 
538 tis. Kč
b) zastupitelstvo města zmocňuje Radu města Ústí nad Labem ke schvalování dílčích 
rozpočtových opatření, kterými budou poskytovány finanční prostředky, v členění a výši 
dle předchozího bodu usnesení, příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad 
Labem, na realizaci jednotlivých investičních akcí a oprav uvedených v Příloze č. 1 
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usnesení

B) ukládá
  

1. Evě Novákové, člence rady města

a) předložit návrh dle bodu A) 2. tohoto usnesení na jednání zastupitelstva města Ústí nad 
Labem k rozhodnutí

 Termín: 20. 6. 2022

24. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 garáže pro Pečovatelskou 
službu Ústí nad Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 25

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

2701/113R/22
Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 garáže pro 
Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 7. 2022

1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č. ev. 2866 umístěné na 
pozemku p. č. 1300/11 v k. ú. Klíše mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací a Irenou Matisovou, 
********************************************

2. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č. ev. 6214 umístěné na 
pozemku p. č. 1300/41 v k. ú. Klíše mezi Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací a Antonínem Sládkem, 
**************************************** zastoupeným na základě plné moci paní 
Irenou Matisovou

25. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace
Původní číslo materiálu: 27

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
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2702/113R/22
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Registrace akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace a Registraci akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) ze 
dne 29. 4. 2022 na realizaci projektu „Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních 
služeb“, registrační číslo žádosti o dotaci CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017016, 
identifikační číslo rozhodnutí 117D03U000319

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „poskytovatel“) ve výši 8 
640 000,00 Kč za účelem realizace projektu „Pořízení automobilů pro poskytovatele 
sociálních služeb“, identifikační číslo 117D03U000319

26. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“
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

2703/113R/22
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím peněžitého daru na ochranářské projekty dle podmínek členství Evropské 
asociace zoologických zahrad (EAZA) takto:
a) projekt Pesisir Balikpapan ve výši 134 180 Kč
b) projekt Education4Conservation, výše podpory 70 000 Kč
c) projekt The Kukang Rescue Program ve výši 100 000 Kč
2. s uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavením dárce
a Nadačním fondem CCBC, IČ 281 88 977, se sídlem Seifertova 615/65, 130 00 Praha v 
postavení obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 204 
180 Kč na projekt dle bodu A) 1. písm. a) a b) tohoto usnesení
3. s uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavení dárce a spolkem The 
Kukang Rescue Program, z. s., IČ 05611717, se sídlem Ostrovní 214, 500 09 Hradec 
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Králové, v postavení obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 100 000 Kč na projekt dle bodu A) 1. písm. c) tohoto usnesení

B) ukládá
  

Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

a) předložit návrh dle bodu A) 1. - 3. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

 Termín: 20. 6. 2022

27. Navýšení cen dle inflace za rok 2021, Dodatek č.1 Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov, Dodatek č.2 Revitalizace Ulice Nová, Útí nad Labem - Střekov 
2.etapa
Původní číslo materiálu: 29

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

2704/113R/22
Navýšení cen dle inflace za rok 2021, Dodatek č.1 Revitalizace podchodu pro 
pěší Kamenný vrch, Střekov, Dodatek č.2 Revitalizace Ulice Nová, Útí nad 
Labem - Střekov 2.etapa

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace podchodu pro pěší
Kamenný vrch, Střekov“

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad
 Labem – Střekov 2.etapa“

28. Dodatek č. 3 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 30

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

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

2705/113R/22
Dodatek č. 3 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
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organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 7. 2022
1. se změnou zřizovací listiny Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, formou dodatku č. 3 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové 
zprávy

B) ukládá
  

Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 20. 6. 2022

29. Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny ředitele PO
Původní číslo materiálu: 31

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

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

2706/113R/22
Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny 
ředitele PO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

s účinností od 1. 6. 2022
1. dodatek č. 2 ke Směrnici Rady města č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny 
ředitele příspěvkové organizace, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

30. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Fakultní základní školy Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 32

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

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

2707/113R/22

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 20 z 24



Dodatek č. 1 k zřizovací listině Fakultní základní školy Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 9. 2022
1. se změnou zřizovací listiny Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 
230/2, příspěvkové organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým se do hlavního účelu a předmětu činnosti zařazuje 
předmět činnosti „školní klub“

B) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 20. 6. 2022

31. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí mimořádných odměn p. o. za činnosti v rámci 
rekonstrukce MŠ U Plavecké haly
Původní číslo materiálu: 33

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

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

2708/113R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí mimořádných odměn p. o. za 
činnosti v rámci rekonstrukce MŠ U Plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 335,10 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 335,10 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvků na provoz nad SR příspěvkovým 
organizacím v celkové výši 335,10 tis. Kč na provozní výdaje takto:
- Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace 204,33 tis. Kč
- Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace 17,71 
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tis. Kč
- Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace 25,88 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 21,79 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 
42,23 tis. Kč
- Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 23,16 tis. Kč
2. mimořádnou odměnu za úspěšné splnění úkolů spojených se zabezpečením provozu 
Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové 
organizace v době její rekonstrukce
a) Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 
Spálence 1022/27, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/5/2022)
b) Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/6/2022)
c) Mgr. Bc. Martě Maděrové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/7/2022)
d) Bc. Zuzaně Štochlové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 
623/17, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/8/2022)
e) Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/9/2022)
f) Mgr. Jiřině Konířové, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
(rozhodnutí č. O/10/2022)

32. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021

- STAŽENO Z PROGRAMU

33. Studie proveditelnosti U SMART Zone – Protokol o kontrole
Původní číslo materiálu: 26

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

Bc. Žirovnická: dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2709/113R/22
Studie proveditelnosti U SMART Zone – Protokol o kontrole

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Protokol o kontrole na místě u projektu „Studie proveditelnosti testování autonomních 
řídících systémů v Ústeckém kraji včetně ověření možnosti zřízení testovacího polygonu v 
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Ústeckém kraji“, na který byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury

B) nesouhlasí
  

1. s podáním námitek proti kontrolním zjištěním, jež jsou uvedeny v Protokolu o kontrole 
dle bodu A tohoto usnesení

C) souhlasí
  

1. s uložením a uhrazením sankce ve výši 5 % z částky poskytnutých finančních prostředků 
použitých na financování projektu dle bodu A tohoto usnesení, tj. 100 tis. Kč

34. Dodatek č. 4 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

Diskuse proběhla.

Mgr. Habrová: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2710/113R/22
Dodatek č. 4 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření dodatku č. 4 k Provozní smlouvě o zajištění činností v oblasti informačních 
technologií pro statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky ze dne 
29.6.2017 ve znění dle přílohy důvodové zprávy

35. Různé
Diskuse proběhla.

         

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
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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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