
Z á p i s

z 114. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 6. 6. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé:          
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 114. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

46. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

47. Změna v projektu "Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

48. Dohoda o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Hlasování o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 15 před bod č. 1 (přítomna poslankyně)
- bodu č. 20 a 21 před bod č. 1 (přítomno vedení DP)
- bodu č. 46 před bod č. 30 (materiály OŠKS za sebou)
- bodu č. 47 a 48 před bod č. 40 (materiály OMOSRI za sebou)

V kolovadle:

materiály k bodu č. 39 a 20
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Schválený program:

1. Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem

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

3. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka 

4. Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2022 - 2026

5. Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus

6. Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

7. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

8. Žádosti městských obvodů o neinvestiční dotaci

9. Uhrazení zálohy na provedení exekuce 

10. Veřejná zakázka "Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky" - výběr dodavatele

11. Veřejná zakázka "WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů" – zrušení a 
znovuvyhlášení

12. Vyhlášení veřejné zakázky „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka 
modulových kontejnerů“

13. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce 
plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti

14. Poskytnutí mimořádných dotací

15. Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce 2022

16. Jmenování Městské rady seniorů

17. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 s firmou PB-CENTRUM spol. s r.o.

18. Úprava usnesení RM č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022

19. Rozpočtové opatření ODM - "Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál"

20. Rozpočtové opatření ODM – zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu 

21. Pronájem části pozemku p. č. 230 v k. ú. Habrovice od paní Brožkové

22. Zmocnění pro energetika města

23. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní 
středisko města Ústí nad Labem p. o.

24. Rozpočtové opatření OŠKS a FO – dotace pro městský obvod MO Severní Terasa na 
sportovní akci „Barvám neutečeš“

25. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - zvýšené náklady za 
pronájem 

26. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a navýšení kapacity MŠ
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27. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z počtu žáků 
v přípravných třídách

28. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny ve 
školním roce 2022/2023

29. Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem v letech 2023-2024

30. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022

31. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Výměna výplní otvorů na ZŠ 
Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“

32. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027

33. Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k nemovitostem 
registrační č. 1128120043 – Z

34. Projekt 5G pro 5 měst : souhlas s podáním žádosti o dotaci „5G pro 5 měst“ ve spolupráci s 
Metropolnet a.s.

35. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

36. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

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

38. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021

39. Nadační fond Energie pomáhá - Darovací smlouva

40. Ukončení funkčního období ředitelky ZŠ Anežky České

41. Změna v projektu "Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

42. Dohoda o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace

43. Zvýšení kybernetické bezpečnosti města za pomoci dotační podpory IROP 2021-2027

44. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

45. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI – převod finančních prostředků pro příspěvkovou 
organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem

46. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SE2100017 na poskytování servisních služeb na Varovný 
informační systém

47. Poskytnutí peněžitého daru - podpora 55. ročníku Střekovské kamery

48. Poskytnutí peněžitého daru

49. Různé

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

1. Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu
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Diskuse proběhla.

Ing. Filáčková: předloženo dle DZ
Ing. Fialová - předsedkyně výboru ÚP: zadání nového ÚP
- město nebude mít definováno katastrální vymezení jednotlivých parcel, ale podle toho, jak se 
území vyvíjí
- zpracování nového ÚP bude trvat dlouhou dobu, proto budeme pokračovat ve dvou variantách – 
řešení dopravní a urbanistické koncepce
- RM následně rozhodne, kterou variantu dále zpracovat
p. Šimanovský: když bude potřeba změna ve stávajícím platném ÚP, je možné žádat?
- jsou změny otevřené?
Ing. Fialová: ano, do té doby, než bude schválen nový ÚP, tak je stále platný starý ÚP a mohou se 
pořizovat změny
Ing. Filáčková: návrh na usnesení v upraveném znění: ukládá Ing. Evě Fialové předložit na ZM 20. 
6. 2022

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

2711/114R/22
Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informace o pořizování nového územního plánu včetně následných legislativních postupů

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit Návrh zadání územního plánu Ústí nad Labem zastupitelstvu města ke 
schválení

 Termín: 20. 6. 2022

2. Smlouvy o výkonu funkce - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Původní číslo materiálu: 20

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

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2712/114R/22
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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
f) Martin Konečný

3. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka 
Původní číslo materiálu: 21

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

Ing. Dařílek: v souladu se zákonem je předkládán RM materiál - účetní závěrka
- součástí materiálu je rozhodnutí VH, rozdělení finančních prostředků za rok 2021
- dotazy na obsah účetní závěrky směřujte na paní ředitelku
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA: parciální trolejbusy – nákupem by mělo dojít k úspoře a změně 
některých tras z důvodu úspor financí
Ing. Tošovský: máme nedostatek řidičů?
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA: chybí nám asi 11 řidičů – dlouhodobé onemocnění – vykrýváme 
zálohami
Mgr. Ševcovic: zavedení celoročního prázdninového provozu je jedna z cest
p. Šimanovský: projevilo se v MHD navýšení cen benzinu a nafty?
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA: zvýšení vydrželo asi pouhých 14 dní od doby zdražení
Bc. Prachař: vypracování variantního návrhu na rozpočet do 30. 6. 2022
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2713/114R/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a 
v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s.

1. účetní závěrku společnosti za rok 2021 v předloženém znění
2. zisk za rok 2021 v celkové výši 1.383.157,55 Kč vyrovnat následujícím způsobem:
• část zisku ve výši 20 % tj. 276 631,51 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2022 na účet 427 
01 – sociální fond
• část zisku ve výši 5 % tj. 69 157,88 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2022 na účet 421 01 
– rezervní fond
• část zisku ve výši 1 037 368,16 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2022 na účet 429 01 – 
neuhrazená ztráta minulých let
• jiný výsledek hospodaření minulých let - ztrátu ve výši 3 475 898 Kč zaúčtovat v účetním 
období r. 2022 na účet 429 01 – neuhrazená ztráta minulých let

4. Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2022 - 2026
Původní číslo materiálu: 1

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

Mgr. Studenovský: návrh na počet 37 zastupitelů
- návrh na usnesení v upraveném znění: doplnění ukládací doložky

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

Hlasování o společném hlasování bodů č. 2, 3, 4, 5: 6, 0, 0

2714/114R/22
Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2022 - 2026

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

se stanovením počtu členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem na období 2022 - 2026 v 
počtu 37

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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 Termín: 20. 6. 2022

5. Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus
Původní číslo materiálu: 2

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse neproběhla.

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

2715/114R/22
Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační 
bonus

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru dopravy a majetku – zapojení 
příspěvku ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 6 197,30 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 197,30 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 6 197,30 tis. Kč v 
položce Údržba a opravy místních komunikací

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

 Termín: 20. 6. 2022

6. Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse neproběhla.

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

2716/114R/22
Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů
právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2021 ve výši 125 
384,99 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 125 384,99 tis. Kč v položce Příjem z 
daně z příjmů právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 125 384,99 tis. Kč v položce 
Daně (daň z příjmů právnických osob)

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

 Termín: 20. 6. 2022

7. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse neproběhla.

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

2717/114R/22
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 14,94 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 14,94 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 14,94 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

8. Žádosti městských obvodů o neinvestiční dotaci
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 6, 7, 8, 9: 6, 0, 0

2718/114R/22
Žádosti městských obvodů o neinvestiční dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost městského obvodu Severní Terasa o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu 
mezd veřejně prospěšných pracovníků vč. odvodů ve výši 600 tis. Kč dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

2. žádost městského obvodu Střekov o poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí výdajů 
souvisejícími s veřejně prospěšnými pracovníky ve výši 2 685,50 tis. Kč dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy

9. Uhrazení zálohy na provedení exekuce 
Původní číslo materiálu: 6

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

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

2719/114R/22
Uhrazení zálohy na provedení exekuce 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

žádost o vyjádření soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka k zaplacení zálohy na náklady 
exekuce vedené pod č.j. 112 EX 1903/11 k provedení exekuce provedením prací a výkonů 
(odstranění stavby) ve výši uvedené v předloženém rozpočtu, tj. ve výši 506.367,68 Kč

B) souhlasí
  

s úhradou zálohy na náklady exekuce vedené pod č.j. 112 EX 1903/11 k provedení exekuce 
provedením prací a výkonů (odstranění stavby) ve výši 506.367,68 Kč dle bodu A) tohoto 
usnesení

C) schvaluje
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rozpočtové opatření právního odboru a finančního odboru ve výši 506,37 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 506,37 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu PO o částku 506,37 tis. Kč

10. Veřejná zakázka "Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky" - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 7

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

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

2720/114R/22
Veřejná zakázka "Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky" - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ke Třem křížům – 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:

1. Metrostav Infrastructure a.s.
2. STRABAG a.s.
3. EUROVIA CS, a. s.
4. Vodohospodářské stavby, s.r.o.
5. SWIETELSKY stavební s.r.o.
6. Silnice Topolany a.s.
7. ALGON, a. s.
8. Skanska a.s.
9. FRFOL s.r.o.
10. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 
242 04 005, s nabídkovou cenou ve výši 1 330 915,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
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vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

11. Veřejná zakázka "WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů" – zrušení a 
znovuvyhlášení
Původní číslo materiálu: 8

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

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

2721/114R/22
Veřejná zakázka "WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů" – zrušení a 
znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

o zrušení veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“ dle 
ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník 
zadávacího řízení (nebyla doručena žádná nabídka)

B) schvaluje
  

vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů“ s 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

C) 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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D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka ZOO
b) Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru ZOO
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. Michaela Matkovičová, asistentka ředitelky ZOO
b) Libor Ipser, vedoucí úseku údržby ZOO
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

12. Vyhlášení veřejné zakázky „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka 
modulových kontejnerů“
Původní číslo materiálu: 9

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

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

2722/114R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – 
dodávka modulových kontejnerů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neexpoziční zázemí pro primáty a 
šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 
výši 2 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. 
etapa – dodávka modulových kontejnerů“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto 
usnesení

B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“, 
včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“, 
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včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D, ředitelka ZOO
b) Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru ZOO
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. Petra Padalíková, zástupkně ředitelky ZOO
b) Libor Ipser, vedoucí úseku údržby ZOO
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

13. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce 
plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Karpíšková: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 11, 12, 13: 6, 0, 0

2723/114R/22
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) uzavření Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zák. č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 
492-2022-16233, a to dle přílohy důvodové zprávy

14. Poskytnutí mimořádných dotací
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Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse neproběhla.

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

2724/114R/22
Poskytnutí mimořádných dotací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) JURTA, o.p.s. (IČ 63778718) na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby podpora samostatného bydlení ve výši 50.000,- Kč
b) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ 26667649) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
poskytováním registrovaných sociálních služeb ve výši 50.000,- Kč
c) Sociální agentura, o.p.s. (IČ 26540495) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „ Pomáháme lidem z dluhové pasti“ ve výši 49.000,- Kč

15. Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce 2022
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse neproběhla.

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

2725/114R/22
Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb, kanceláře tajemníka, odboru hospodářské 
správy a finančního odboru, v celkové výši 8 553,59 tis. Kč - zapojení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté z MPSV takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 553,59 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 4 028,74 tis. Kč určené 
na výkon sociální práce takto:
MO město 1 055,21 tis. Kč
MO Severní Terasa 1 157,18 tis. Kč
MO Neštěmice 857,57 tis. Kč
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MO Střekov 958,78 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 758,22 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 932,28 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 215,00 tis. Kč
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS o částku 619,35 tis. Kč v položce 
Oblast sociální práce

16. Jmenování Městské rady seniorů
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse neproběhla.

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

2726/114R/22
Jmenování Městské rady seniorů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

A) s t a n o v u j e
1. funkční období Městské rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem 
od 1.6.2022 do 1.6.2023
B) j m e n u j e
1. předsedkyni Městské rady seniorů: PaedDr. Čelišovou Květoslavu
2. členy Rady seniorů:
Milenu Černou
Libuši Husákovou
Ing. Karlu Audiovou
Jiřího Dospěla
Evu Živnůstkovou
Ing.Milana Honse
Alenu Pechovou
Ing. Vlastu Mrázkovou

3. tajemnici Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou,OSS, MmÚ

17. Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 s firmou PB-CENTRUM spol. s r.o.
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: předloženo dle DZ
Mgr. Vlach: rozšiřování odběru služeb
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- máte plány na rekonstrukci na letošní nebo příští rok?
Ing. Červenka: tuto záležitost budu řešit
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 16, 17, 18, 19, 22: 6, 0, 0

2727/114R/22
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 s firmou PB-CENTRUM spol. 
s r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

Uzavření Dodatku č.6 k Nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 (nájem nebytových prostorů v 
objektu fy PB-Centrum spol. s r.o.) pro potřeby odboru sociálních služeb a odboru 
sociálních věcí), který je přílohou tohoto usnesení

Přílohy:
č.1 Dodatek č.6 Nájemní smlouvy
č.2 Předpis plateb smluvního nájemného a paušálů na rok 2022
č.3 Rozpis jednotlivých složek paušálů na rok 2022

18. Úprava usnesení RM č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022
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

2728/114R/22
Úprava usnesení RM č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

usnesení Rady města č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022 v bodě A)5. takto:
a) text „za jednorázovou úhradu 20.000,-Kč“ se nahrazuje textem „za jednorázovou úhradu 
10.000,- Kč“
b) ostatní text zůstává nezměněn

19. Rozpočtové opatření ODM - "Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál"
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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

2729/114R/22
Rozpočtové opatření ODM - "Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2.000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
2.000,00 tis. Kč - „Investiční rezerva OEM – sk. 03“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 2.000,00 tis. Kč na akci „Větruše – rekonstrukce podlahy – taneční sál“

20. Rozpočtové opatření ODM – zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na 
Miladu 
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

2730/114R/22
Rozpočtové opatření ODM – zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti 
na Miladu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 470 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 470 tis. Kč v položce 
Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 470 tis. Kč v položce 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

21. Pronájem části pozemku p. č. 230 v k. ú. Habrovice od paní Brožkové
Původní číslo materiálu: 19

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2731/114R/22
Pronájem části pozemku p. č. 230 v k. ú. Habrovice od paní Brožkové

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 230 o výměře 144,6 m2 v k. ú. Habrovice od paní Aleny 
Brožkové, ************************************* za částku 500,- Kč/rok

22. Zmocnění pro energetika města
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
Hlasování o společném hlasování bodů č. 23, 24, 26, 27, 28, 29: 6, 0, 0

2732/114R/22
Zmocnění pro energetika města

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

1. Mgr. Romana Váchala, energetika města zařazeného na oddělení evidence majetku 
odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, k uzavírání a podepisování 
smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a smluv o odběru elektrické 
energie, podnikatelský maloodběr a velkoodběr, na dodávku a odběr tepla a vody, na 
dodávku zemního plynu pro kategorii Domácnost a Maloodběr a k uzavírání a 
podepisování smluv a souvisejících dokladů v rámci zřizování a úpravy přípojných míst za 
statutární město Ústí nad Labem

23. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní 
středisko města Ústí nad Labem p. o.

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

2733/114R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro 
Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o.
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši 250 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 250 tis. Kč, v položce Oblast kultury
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Kulturnímu 
středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 250 tis. Kč na realizaci akce „XXVI. 
Mezinárodní jazz+blues festival Ústí nad Labem 2022“

B) ukládá
  

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

24. Rozpočtové opatření OŠKS a FO – dotace pro městský obvod MO Severní Terasa na 
sportovní akci „Barvám neutečeš“

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

2734/114R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a FO – dotace pro městský obvod MO Severní 
Terasa na sportovní akci „Barvám neutečeš“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a finančního odboru ve výši 140 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS, oddělení kultury a sportu o částku 
140 tis. Kč v položce Oblast sportu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO Severní Terasa ve výši 140 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon 
státní správy a samosprávy na sportovní akci „Barvám neutečeš“

25. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - zvýšené náklady za 
pronájem 
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Původní číslo materiálu: 26
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

2735/114R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - zvýšené 
náklady za pronájem 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu v oblasti 
sportu a s následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) USK PROVOD z.s. (IČ 183 81 375) na "částečnou úhradu zvýšených nákladů na 
pronájem městského stadionu v roce 2022" ve výši 105.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na "částečné pokrytí nákladů AC Ústí 
nad Labem na Městském stadionu v Ústí nad Labem v roce 2022“ ve výši 120.000,- Kč
c) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na "zvýšené náklady za využití 
ledové plochy v roce 2022" ve výši 433.332,- Kč

B) ukládá
  

Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 20. 6. 2022

26. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a navýšení kapacity MŠ
Původní číslo materiálu: 27

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

2736/114R/22
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a navýšení kapacity MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy zřizované statutárním městem Ústí 
nad Labem dle § 23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (školský zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:
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a) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
d) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
f) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
j) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

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

C) souhlasí
  

1. s navýšením kapacity Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace ze 108 na 112 dětí, a to s účinností od 1. 9. 2022

2. s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, 
Kamenná 1430/1, příspěvková organizace ze 120 na 124 porcí, a to s účinností od 1. 9. 
2022

3. s navýšením kapacity Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace ze 49 na 52 dětí, a to s účinností od 1. 9. 2022

27. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z počtu 
žáků v přípravných třídách
Původní číslo materiálu: 28

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

2737/114R/22
Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z 
počtu žáků v přípravných třídách

Rada města Ústí nad Labem po projednání

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

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

2. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2022/2023 – nejvyšší počet 
žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s otevřením přípravné třídy na základní škole uvedené v bodě A) 1
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy 
uvedené v bodě A) 2

28. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny ve 
školním roce 2022/2023
Původní číslo materiálu: 29

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
Hlasování o společném hlasování bodů č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 47, 48: 6, 0, 0

2738/114R/22
Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní 
družiny ve školním roce 2022/2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení ředitelského volna na základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2022/2023 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 
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(školský zákon)

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

2. přerušení provozu školních družin základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2022/2023 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, v platném znění

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
h) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
i) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
j) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
l) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
p) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
s) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna na základních školách ve školním roce 
2022/2023 uvedených v bodě A)1

b) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin základních škol ve školním 
roce 2022/2023 uvedených v bodě A)2

29. Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2023-2024
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Původní číslo materiálu: 25
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse proběhla.

Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
Mgr. Vlach: vypracováno na základě schválené koncepce, která počítá s rozšiřováním snahy 
financovat klíčové akce města v rámci víceletého financování
Bc. Čmejlová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2739/114R/22
Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem v letech 2023-2024

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. „Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2023-2024“ v předloženém znění

2. „Výzvu k podání žádosti o víceletý grant v oblasti kultury v letech 2023-2024“ v rámci 
„Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2023-2024“ v předloženém znění

30. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022
Původní číslo materiálu: 46

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

Bc. Čmejlová: předloženo dle DZ
Mgr. Ševcovic: jde to mimo dotační pravidla
- z tohoto důvodu se zdržím hlasování
Bc. Čmejlová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2740/114R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti 
sportu 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu 
pro Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) o částku 130.000,- Kč na celkovou výši 
dotace 250.000,- Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem 
je částečná úhrada nákladů na akci "Ústecké nebe plné letadel 2022"
2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu pro Czech 
boxing management s.r.o. (IČ 118 47 409) na akci "TOHLE JE BOX - mezinárodní 
galavečer boxu" ve výši 150.000,- Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace

B) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi statutárního města

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

 Termín: 20. 6. 2022

31. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Výměna výplní otvorů na ZŠ 
Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“
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

2741/114R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Výměna výplní 
otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Výměna výplní 
otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“

32. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027
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

2742/114R/22
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
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2021-2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. aktuální informace o přípravě stav přípravě a implementaci nástroje ITI pro programové 
období 2021-2027
2. Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce 
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
3. Prohlášení dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů objasňující zapracování připomínek a podmínek vzešlých ze 
Stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje dle bodu A) 2.

B) souhlasí
  

1. s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027
2. s vytvořením Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové 
období 2021-2027 ve složení:
a) 2 zástupci statutárního města Ústí nad Labem
b) 1 zástupce statutárního města Děčín
c) 1 zástupce statutárního města Chomutov
d) 1 zástupce statutárního města Most
e) 1 zástupce statutárního města Teplice
f) 1 zástupce města Bílina
g) 1 zástupce Krajské sítě místních akčních skupin Ústeckého kraje
h) 1 zástupce Ústeckého kraje
i) 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
j) 1 zástupce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
k) 1 zástupce Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem
l) 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centra (UniCRE)
m) 1 zástupce Agentury/Odboru pro sociální začleňování
n) 1 zástupce Úřadu práce ČR
o) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje (ANNOÚK)
p) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
q) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
3. s pověřením
a) Rady města Ústí nad Labem ke schvalování:
i. Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vč. 
aktualizací
ii. Operačního manuálu ITI vč. aktualizací
b) 2. Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 ke schvalování
i. výzev na zařazení projektů do programových rámců vč. jejich případných změn
ii. hodnotících kritérií pro výzvy na zařazení projektů do programových rámců

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 26 z 40



iii. harmonogramu výzev na zařazení projektů do programových rámců vč. aktualizací
iv. dílčích evaluačních zpráv a zpráv o realizaci Integrované strategie 
Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027
v. pracovních skupin a jejich členů
vi. Statutu a jednacího řád pracovních skupin vč. aktualizací
c) vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, MmÚ, k 
provádění
 i. veškerých administrativních úkonů zejména v monitorovacím systému spojené s řízením 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027

C) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

1. předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání Integrovanou strategii 
Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, složení Řídicího 
výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a 
nastavení kompetencí při implementaci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v 
programovém období 2021-2027 dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 30. 6. 2022

33. Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k 
nemovitostem registrační č. 1128120043 – Z
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

2743/114R/22
Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k 
nemovitostem registrační č. 1128120043 – Z

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace Dodatku č. 1 k Zástavní smlouvě k nemovitostem registrační č. 1128120043 - 
Z, který je přílohou důvodové zprávy

B) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Zástavní smlouvě k nemovitostem 
registrační č. 1128120043 - Z

C) ukládá
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Mgr. Tomáši Vlachovi

1. předložit ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva města uzavření Dodatku č. 1 
dle bodu A) tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

34. Projekt 5G pro 5 měst : souhlas s podáním žádosti o dotaci „5G pro 5 měst“ ve spolupráci 
s Metropolnet a.s.
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

2744/114R/22
Projekt 5G pro 5 měst : souhlas s podáním žádosti o dotaci „5G pro 5 měst“ ve 
spolupráci s Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informace o výzvě č. 31_22_012 Národního plánu obnovy pro 5 měst oceněných v soutěži 
„5G pro 5 měst“, komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní startupy a 
nové technologie, aktivita 1.4.1.6 „Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a 
průmyslové oblasti“

B) schvaluje
  

podání žádosti o dotaci na projekt „Městský kamerový bezpečností a kontrolní systém - 5G 
Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS“ v rámci výzvy dle bodu A) 
tohoto usnesení

C) ukládá
  

společnosti Metropolnet, a.s.

podniknout technické, technologické, organizační a projektové kroky včetně zpracování 
dotačních podkladů nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 19. 6. 2022

  
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

podat návrh na předfinancování projektu do rozpočtu města pro rok 2023

 Termín: 31. 10. 2022
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Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO

zajistit finanční prostředky na předfinancování projektu v rozpočtu města pro rok 2022

 Termín: 31. 8. 2022

35. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021
Původní číslo materiálu: 34

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

2745/114R/22
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s finančním vypořádáním účelově poskytnutých příspěvků uvedených v Příloze č. 1 
usnesení, které byly příspěvkovými organizacemi vyúčtovány k 31. 12. 2021 s tím, že 
organizacemi nevyužité poskytnuté příspěvky, v celkové výši 11 195,39 tis. Kč, budou 
vráceny do rozpočtu zřizovatele

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 531,89 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 531,89 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad SR Základní škole Ústí 
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 5,90 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizaci ve výši 461,65 tis. Kč na akci „ZŠ Rabasova – spoluúčast 
zřizovatele na projektu IROP“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická, 
příspěvkové organizaci ve výši 64,34 tis. Kč na akci „ZŠ Stříbrnická – spoluúčast 
zřizovatele na projektu IROP“
2. změnu termínu použití finančních prostředků, poskytnutých formou účelových příspěvků 
z rozpočtu zřizovatele příspěvkové organizaci MŠ U plavecké haly, na krytí provozních a 
investičních nákladů spojených s rekonstrukcí objektu MŠ, z 31. 12. 2021 na nový termín 
31. 12. 2022

C) ukládá
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1. Mgr. Bc. Martinu Alinčemu, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 
3084/8 příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
2. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
3. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí 
nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
4. Mgr. Michalu Ševcovicovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
5. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 
Nová 1432/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
6. Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022
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7. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
8. Bc. Ivaně Votroubkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
9. Bc. Evě Duffkové, ředitelce Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
10. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

  
11. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

 Termín: 20. 6. 2022

36. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 35

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

2746/114R/22
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Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 261,58 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 261,58 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 39,42 tis. Kč na pořízení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské škole, Ústí nad 
Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizaci ve výši 63,72 tis. Kč na pokrytí 
provozních nákladů
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole 
Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 85,79 tis. Kč na 
pokrytí provozních nákladů souvisejících s dovybavením nové třídy
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Jeslím města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 72,65 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 
souvisejících dovybavením třídy v objektu Neštěmice

B) ukládá
  

1. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

  
2. Mgr. Jiřině Konířové, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena e) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

37. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 36

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

2747/114R/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 99 121,10 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 99 121,10 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 99 121,10 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2022 – 3. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 11 288,60 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 5 909,70 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 17 916,60 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 16 182,30 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 14 158,70 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 15 557,60 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 7 080,60 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 11 027,00 tis. Kč

38. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021
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

2748/114R/22
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. účetní závěrky za účetní období roku 2021, sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2021, příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu
o schválení účetních závěrek, viz Příloha č. 1 usnesení
2. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2021, včetně 
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jejich rozdělení do fondů, dle Přílohy č. 2 usnesení

39. Nadační fond Energie pomáhá - Darovací smlouva
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

2749/114R/22
Nadační fond Energie pomáhá - Darovací smlouva

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem: Nadačním fondem Energie pomáhá a 
obdarovaným: statutárním městem Ústí nad Labem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru až do celkové výše 850.409,-Kč (slovy: osm set padesát tisíc čtyři sta devět 
korun českých) za účelem zajištění humanitární podpory a pomoci dětským uprchlíkům z 
válkou postižené Ukrajiny, konkrétně na úhradu nákladů na stravování těchto dětí za 
měsíce březen, duben, květen a červen 2022. Darovací smlouva, včetně příloh č. 1 a 2 k 
této smlouvě, je Přílohou č. 1 tohoto Usnesení

B) zmocňuje
  

primátora města: PhDr. Ing. Petr Nedvědického, k podpisu Darovací smlouvy schválené 
pod bodem A) 1 tohoto Usnesení

40. Ukončení funkčního období ředitelky ZŠ Anežky České
Původní číslo materiálu: 39

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

2750/114R/22
Ukončení funkčního období ředitelky ZŠ Anežky České

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitelky
a) Mgr. Jindry Šteflové, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace
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B) rozhoduje
  

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace

41. Změna v projektu "Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"
Původní číslo materiálu: 47

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

2751/114R/22
Změna v projektu "Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

změny v projektu – „Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“ reg. č. 
projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017016 takto:
- posun konce realizace projektu z 30.06.2023 na 31.12.2023
- pro Domov pro seniory Bukov, p.o. (služba DOZP) a Domov pro seniory Severní Terasa, 
p.o. (služba DZR) budou pořízena vozidla na alternativní palivo - elektro s úpravou pro 
převoz osob s omezenou schopností pohybu namísto vozidel na alternativní palivo – CNG s 
úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu

B) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic

podniknout všechny kroky nutné k realizaci změn v projektu vyplývajících z bodu A) 
tohoto usnesení

 Termín: 31. 7. 2022

42. Dohoda o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 48

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

2752/114R/22
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Dohoda o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dohody o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace 
Městské služby Ústí nad Labem, která je přílohou důvodové zprávy

B) souhlasí
  

1. s převzetím práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené Městskými 
službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací dne 4. 5. 2022 se společností ULIMEX, 
spol. s.r.o., jejímž předmětem je rekonstrukce a oprava osvětlení na Zimním stadionu, 
včetně provedení souvisejících stavebních prací, projekčních a revizních prací, dodávek a 
služeb

C) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 5. 2022, jehož předmětem bude 
převedení práv a povinností dle bodu B) tohoto usnesení na statutární město Ústí nad 
Labem

43. Zvýšení kybernetické bezpečnosti města za pomoci dotační podpory IROP 2021-2027
Původní číslo materiálu: 40

Předkládá: Bc. David Vejsada, ředitel společnosti Metropolnet, a.s.
Diskuse proběhla.

Bc. Vejsada: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2753/114R/22
Zvýšení kybernetické bezpečnosti města za pomoci dotační podpory IROP 
2021-2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informace o přípravě souboru projektových záměrů pro zvýšení kybernetické 
bezpečnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho příspěvkových organizací
2. Stav přípravy a rozpracovanosti projektů v rovině technických opatření, přípravy žádosti 
o stanovisko hlavního architekta eGovernmentu a přípravy studie proveditelnosti
3. Aktuální informace konference ISSS pro Podporu eGovernmentu a kybernetické 
bezpečnosti v IROP 2021–2027
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B) ukládá
  

Bc. Davidu Vejsadovi, řediteli společnosti Metropolnet, a.s.

1. V působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., připravit a předložit žádost o 
dotaci v programu IROP 2021-2027, Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy, 
Specifický cíl 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné 
organizace a veřejné orgány, Kritérium SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
2. v souladu s ICT strategií města a se systematickým zvyšováním kybernetické 
bezpečnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho zakládaných a zřizovaných 
organizací připravit varianty technických řešení a varianty finančních nákladů

 Termín: 31. 7. 2022

44. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí
Původní číslo materiálu: 41

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

pí Macová: jedná se o průtočku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2754/114R/22
Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 600 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 600 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené KP nad schválený rozpočet)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 600 tis. Kč

45. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI – převod finančních prostředků pro příspěvkovou 
organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 42

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

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

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

2755/114R/22
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI – převod finančních prostředků pro 
příspěvkovou organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic ve výši 6 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP, oddělení cestovního ruchu o částku 6 
tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Činohernímu studiu města Ústí 
nad Labem, p. o. ve výši 6 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s pořádáním 
divadelního představení v rámci zahájení turistické sezóny

46. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SE2100017 na poskytování servisních služeb na Varovný 
informační systém
Původní číslo materiálu: 43

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

PhDr. Ing. Nedvědický: VISO je dokončeno, při předávání se nám podařilo ušetřit jeden prvek, 
dodatek snižuje servisní smlouvu za provozování jednoho tohoto prvku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2756/114R/22
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SE2100017 na poskytování servisních služeb na 
Varovný informační systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SE2100017 na poskytování servisních služeb na 
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Varovný informační systém

47. Poskytnutí peněžitého daru - podpora 55. ročníku Střekovské kamery
Původní číslo materiálu: 44

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

PhDr. Ing. Nedvědický: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2757/114R/22
Poskytnutí peněžitého daru - podpora 55. ročníku Střekovské kamery

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 8 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, paní Mgr. Aleně Krejčové, narozené ******* 1948, trvale bytem 
**************************************** na podporu 55. ročníku Střekovské 
kamery

48. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 45

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

PhDr. Ing. Nedvědický: předloženo dle DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2758/114R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
odboru Kanceláře primátora paní Nikole Füsselové, narozené ********1990, trvale bytem 
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****************************, na podporu při náročné rekonvalescenci po fatálním 
zranění syna po střetu s automobilem

49. Různé
Diskuse proběhla.

Ing. Filáčková: ke 2. změně ÚP přišel souhlas z KÚ

p. Šimanovský: je nějaký časový horizont pro tvorbu nového ÚP?

Ing. Filáčková: během července plánujeme veřejné projednání ke 2. změně ÚP

PhDr. Ing. Nedvědický: dopis od paní Vošlajerové
- připravit materiál, že jsme vzali na vědomí
PhDr. Ing. Nedvědický: žádost Střekova, dotace ve výši 1 200 tis. Kč
- žádost o účelovou půjčku

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

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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