
Z á p i s

z 115. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 27. 6. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Miroslava Lazarová

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 115. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

67. Rozpočtové opatření FO – Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2021
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

68. Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR v rámci OP 
Zaměstnanost – Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

69. Rozpočtové opatření ODM - čištění komunikací
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

70. Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti
Předkládá: Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Hlasování o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 58 před bod č. 1 (osobní přestavení se kandidáta na ředitele KS)
- bodu č. 16 a 62 před bod č. 1 (pozván místopředseda představenstva Metropolnetu)
- bodu č. 43 před bod č. 41 (logická návaznost bodů)
- bodu č. 67 před bod č. 9 (materiály FO za sebou)
- bodu č. 68 před bod č. 65 (materiály OMOSRI za sebou)
- bodu č. 69 před bod č. 40 (materiály ODM za sebou)
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- bodu č. 70 před bod č. 44 (materiály OŠKS za sebou)

V kolovadle:

materiály k bodu č. 59 

         

Schválený program:

1. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

2. Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie ÚL – 
pověření k administraci veřejné zakázky, projektový dohled nad koordinací mezi stavební a 
technologickou částí, zajištění technického dozoru investora nad technologickou částí 

3. Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném 
systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2022–2026

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému

5. Otevřený dopis Danuše Vošlajerové

6. Darování busů Ukrajině

7. Organizační změna MmÚ

8. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru

9. Veřejnoprávní smlouva s obcí Velké Březno

10. Rozpočtové opatření FO – zapojení přijatých úroků na pokrytí úroků z úvěrů 

11. Rozpočtové opatření FO – návratný finanční příspěvek pro MO Střekov

12. Rozpočtové opatření FO – Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2021

13. Vyhlášení veřejné zakázky „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“

14. Nová Smlouva o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním městem a společností 
ELEKTROWIN a Příkazní smlouva mezi statutárním městem a společností AVE Ústí nad 
Labem

15. Odlov černé zvěře v Ústí nad Labem - smlouvy o poskytnutí služby odlovu 

16. Rozpočtové opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

17. Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním 2023

18. Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři

19. Rozpočtové opatření OSS a ODM

20. Přijetí daru
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21. Rozpočtové opatření OHS – zapojení příspěvků od zdravotních pojišťoven na nákup 
antigenních testů

22. Rozpočtové opatření - věcná břemena a nájmy

23. "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě

24. Revokace usnesení RM ÚL č. 2411/100R/22 ze dne 17. 1. 2022

25. Charita Ústí nad Labem - investice v objektu Karla IV. 348/3

26. Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná oprava vozovek - dodatek č. 1 smlouvy o 
dílo

27. Raisova, Na Pile - velkoplošná oprava chodníků - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

28. Jizerská 10 - 22 - velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

29. Rozpočtové opatření ODM - "Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení"

30. Výpůjčka pozemků p.č. 3419/2 a p.č. 4181/16, oba k.ú. Ústí nad Labem

31. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Církvice od SPÚ

32. Prodej části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše

33. Pronájem stavby bývalé pozorovatelny CO umístěné na pozemku p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše

34. Pronájem stavby podzemního krytu na pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí nad Labem

35. Záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti v k. ú. Krásné Březno

36. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice

37. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3975 v k. ú. Střekov

38. Dodatek k Nájemní smlouvě č. ULPRD ze dne 10. 10. 2018

39. Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží

40. Dodatek k pojistné smlouvě č. 899-23727-15 o pojištění odpovědnosti

41. Dodatek k nájemní smlouvě p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice

42. Smlouvy statutárního města Ústí nad Labem se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje

43. Rozpočtové opatření ODM - čištění komunikací

44. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Základní školu 
Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.

45. Schválení pravidel k poskytování příspěvku a poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. 
tříd základních škol v Ústí nad Labem

46. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
základním školám pro žáky 1. tříd - záloha

47. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022

48. Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti

49. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP

50. Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad
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51. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

52. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

53. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO

54. Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM – Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu

55. Rozpočtová opatření OMOSRI - navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 příspěvkovým 
organizacím města z důvodů výrazného navýšení cen zboží a služeb - nárůstu inflace

56. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace - KSÚL

57. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

58. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

59. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MŠMT č. 2_22_002 v rámci OP JAK

60. Podání projektů v rámci vypsaných výzev do programových rámců ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace

61. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

62. Úspory energií školských zařízení a magistrátu – stažení žádostí o dotace z OPŽP

63. Plat ředitele ZŠ a MŠ Nová a odměny ředitelů příspěvkových organizací

64. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

65. Statut a jednací řád Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 
období 2021-2027

66. "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)" - vliv inflace a změna 
termínu plnění - uzavření Dodatku č. 2

67. "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov" - uzavření Dodatku č. 2

68. Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR v rámci 
OP Zaměstnanost – Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

69. Smlouva o poskytnutí a užití digitálních geografických dat

70. Rozpočtové opatření KP a KT

71. Různé

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

1. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 58

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- představila vybraného kandidáta, který přednesl svou koncepci rozvoje kulturního střediska
- návrh na usnesení v upraveném znění: jmenuje Ing. Kvasničku na dobu určitou do 31. 12. 2023

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

2759/115R/22
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ze dne 15. 6. 2022

B) jmenuje
  

s účinností od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023
1. Ing. Jana Kvasničku
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

C) odvolává
  

ke dni 31. 8. 2022
1. PaedDr. Jana Eichlera
a) z vedoucího pracovního místa ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

2. Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie ÚL – 
pověření k administraci veřejné zakázky, projektový dohled nad koordinací mezi stavební a 
technologickou částí, zajištění technického dozoru investora nad technologickou částí 
Původní číslo materiálu: 62

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

Bc. Žirovnická: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- úvodní slovo zástupců Metropolnet, a. s., Mgr. J. Hofmana, ředitele Městské policie, Ing. Pavla 
Bakuleho a vedoucího
odboru dopravy a majetku Ing. Dařílka – dle příloh k důvodové zprávě
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2760/115R/22
Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie 
ÚL – pověření k administraci veřejné zakázky, projektový dohled nad 
koordinací mezi stavební a technologickou částí, zajištění technického dozoru 
investora nad technologickou částí 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1) Informace o přípravě souboru projektových dokumentací ve stupni DPS a připravenosti 
k realizaci stavební rekonstrukce objektu služebny MP Na Nivách 1800/27 (vybudování 
operačního střediska Městské policie, nové optické propojení mezi stávajícím operačním 
střediskem v budově Magistrátu města a služebnou MP Na Nivách ve spolupráci s Centrem 
informatiky UJEP, přepojení a přemístění technologií ze stávajícího operačního střediska 
městské policie)

B) schvaluje
  

1) vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce služebny Městské policie 
Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 
výši max. 44 mil. Kč bez DPH formou otevřeného řízení
2) zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce dle bodu B) 1. tohoto usnesení
3) uzavření smlouvy o spolupráci se společností Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 
3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25439022, která je přílohou 
důvodové zprávy, jejímž předmětem je zajištění spolupráce při projektovém řízení s 
názvem projektu „Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska“, 
administrace nadlimitní veřejné zakázky dle bodu B) 1. tohoto usnesení a veřejné zakázky 
malého rozsahu na výběr technického dozoru investora stavební části uvedeného projektu

C) pověřuje
  

1) společnost Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem IČ: 25439022 ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou 
zakázkou dle bodu B) tohoto usnesení s výjimkou administrativních úkonů uvedených v § 
43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů
2) Mgr. Lucii Kinter Radičovou k případnému vyloučení účastníků zadávacího řízení a k 
rozhodování o námitkách

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové
a) Bc. Martina Žirovnická
b) Mgr. Jan Hofman
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c) Vladimír Matějíček
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová
e) Jiří Hýl
f) Ing. Pavel Bakule
g) Ing. Dalibor Dařílek

2. náhradníci:
a) Bc. David Vejsada
b) Bc. Miroslav Burdek
c) Martina Jalovecká
d) Mgr. Kateřina Lysáková
e) Mgr. Vít Zíka
f) Ing. Martin Kolář

3. Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném 
systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2022–2026
Původní číslo materiálu: 16

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

Bc. Vejsada: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- úvodní slovo zástupce Metropolnet, a. s., Mgr. J. Hofmana a ředitele Městské policie, Ing. Pavla 
Bakuleho – dle příloh k
důvodové zprávě
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2761/115R/22
Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na 
instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2022–2026

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1) předložené informace o výsledku veřejné zakázky na „Poskytování servisních a 
revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci 
MKDS Ústí nad Labem 2022–2026“, která byla realizována na základě usnesení RM č. 
2263/96R/21

B) schvaluje
  

1) výsledek veřejné zakázky na „Servis, revize a údržba CCTV v rámci MKDS 2022–2026
2) podpis předložené rámcové smlouvy o poskytování servisních a revizních prací mezi 
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statutárním městem Ústí nad Labem a Metropolnet, a.s.

C) ukládá
  

představenstvu společnosti Metropolnet, a.s

1) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s., a to ve spolupráci s 
Městskou policií zajistit všechny nezbytné kroky pro dokončení procesu nadlimitní veřejné 
zakázky a uzavření smlouvy s nejvýhodnějším dodavatelem

 Termín: 31. 8. 2022

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému
Původní číslo materiálu: 1

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

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

2762/115R/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému 
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

5. Otevřený dopis Danuše Vošlajerové
Původní číslo materiálu: 2

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

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

2763/115R/22
Otevřený dopis Danuše Vošlajerové

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

otevřený dopis Radě města Ústí nad Labem a primátorovi města Ústí nad Labem PhDr. Ing. 
Petru Nedvědickému ve věci nesouhlasu s vedením Domova seniorů a Azylového domu v 
Orlické čp. 1, Ústí n.L. ředitelkou Bc. Jarmilou Novákovou

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 50



6. Darování busů Ukrajině
Původní číslo materiálu: 3

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

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

2764/115R/22
Darování busů Ukrajině

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) nákup 2 kusů vyřazených trolejbusů Škoda 15 Tr 12/6 a Škoda 15 Tr 13/6 M od 
Dopravního podniku města Ústí nad Labem za celkovou cenu 19.680,- Kč vč. DPH

2) nákup 2 kusů vyřazených autobusů Mercedes Benz A 13 0 530 G CITARO CNG od 
Dopravního podniku města Ústí nad Labem za celkovou cenu 19.800,- Kč vč. DPH

B) schvaluje
  

1) rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 39,48 tis. Kč 
takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 39,48 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 39,48 tis. Kč v položce 
Ostatní výdaje odboru

C) schvaluje
  

1) poskytnutí věcného daru - 2 ks vyřazených trolejbusů Škoda 15 Tr 12/6 a Škoda 15 Tr 
13/6 M od Dopravního podniku města Ústí nad Labem za celkovou cenu 19.680,- Kč vč. 
DPH ukrajinskému městu Chernivtsi

2) poskytnutí věcného daru - 2 kusů vyřazených autobusů Mercedes Benz A 13 0 530 G 
CITARO CNG od Dopravního podniku města Ústí nad Labem za celkovou cenu 19.800,- 
Kč vč. DPH ukrajinskému městu Chernigiv

7. Organizační změna MmÚ
Původní číslo materiálu: 4

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

Mgr. Studenovský: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2765/115R/22
Organizační změna MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

s účinností od 1. 8. 2022 organizační změnu MmÚ takto:
1) zřizuje oddělení sociální práce a oddělení sociálních služeb v odboru sociálních služeb
2) zvyšuje počet pracovních míst na odboru sociálních služeb o 2
3) zvyšuje počet pracovních míst na odboru dopravy a majetku o 1
4) zvyšuje počet pracovních míst na odboru územního plánování a stavebního řádu o 1

B) stanovuje
  

s účinností od 1. 8. 2022
1. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních služeb na 16
2. počet zaměstnanců zařazených do odboru dopravy a majetku na 32
3. počet zaměstnanců zařazených do odboru územního plánování a stavebního řádu na 32
4. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 416

C) schvaluje
  

dodatek č. 5 ke směrnici RM č. 1/2020 Organizační řád MmÚ ve znění dle příloh důvodové 
zprávy

8. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru
Původní číslo materiálu: 5

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

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

2766/115R/22
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru v celkové výši 428,10 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4, o částku 428,10 tis. Kč v položce Neinvestiční 
přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 50



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 320,00 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 108,10 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

9. Veřejnoprávní smlouva s obcí Velké Březno
Původní číslo materiálu: 6

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

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

2767/115R/22
Veřejnoprávní smlouva s obcí Velké Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a obcí Velké Březno, jejímž 
předmětem plnění je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí (ISÚI - RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města Ústí nad Labem namísto 
orgánů obce Velké Březno

B) pověřuje
  

Mgr. Miloše Studenovského, tajemníka MmÚ, předložit smlouvu dle bodu A) spolu s 
žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy Krajskému úřadu Ústeckého kraje

10. Rozpočtové opatření FO – zapojení přijatých úroků na pokrytí úroků z úvěrů 
Původní číslo materiálu: 7

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

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

2768/115R/22
Rozpočtové opatření FO – zapojení přijatých úroků na pokrytí úroků z úvěrů 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 5 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 5 000 tis. Kč v položce Příjem z úroků
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 5 000 tis. Kč v položce 
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Úroky z úvěrů

11. Rozpočtové opatření FO – návratný finanční příspěvek pro MO Střekov
Původní číslo materiálu: 8

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

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

2769/115R/22
Rozpočtové opatření FO – návratný finanční příspěvek pro MO Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost MO Střekov o poskytnutí investiční účelové dotace ze dne 27. května 2022 ve 
výši 1 600 tis. Kč na investiční akci „Nádrž na srážkovou vodu v parku TGM“, jejíž podání 
bylo následně RMO Střekov č. 1185/86R/22 ze dne 15.6.2022 zrušeno

2. žádost MO Střekov o návratný finanční příspěvek ze dne 16. června 2022 ve výši 1 300 
tis. Kč na investiční akci „Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, 
Ústí nad Labem – Střekov“ 

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelového návratného finančního 
příspěvku pro MO Střekov ve výši
1 300 tis. Kč, s lhůtou vrácení do rozpočtu poskytovale do 31.12.2023, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 1 300 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. 03 o částku 1 300 tis. Kč na akci 
„Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem – Střekov“

12. Rozpočtové opatření FO – Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2021
Původní číslo materiálu: 67

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

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

2770/115R/22
Rozpočtové opatření FO – Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 
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2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za 
rok 2021 takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3 589,39 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 350,55 tis. Kč v položce 
Finanční vypořádání
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 541,51 tis. Kč v položce 
Finanční vypořádání MO
d) změna stavu na bankovních účtech, tř. 8 o částku 2 697,33 tis. Kč

13. Vyhlášení veřejné zakázky „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“
Původní číslo materiálu: 9

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

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

2771/115R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Masarykova – velkoplošná oprava 
vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 500 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

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

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

14. Nová Smlouva o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním městem a 
společností ELEKTROWIN a Příkazní smlouva mezi statutárním městem a společností AVE 
Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 10

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

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

2772/115R/22
Nová Smlouva o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním městem a 
společností ELEKTROWIN a Příkazní smlouva mezi statutárním městem a 
společností AVE Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi statutárním městem Ústí 
nad Labem a společností ELEKTROWIN a.s. dle přílohy důvodové zprávy
2) uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností AVE 
Ústí nad Labem s.r.o. dle přílohy důvodové zprávy

15. Odlov černé zvěře v Ústí nad Labem - smlouvy o poskytnutí služby odlovu 
Původní číslo materiálu: 11

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2773/115R/22
Odlov černé zvěře v Ústí nad Labem - smlouvy o poskytnutí služby odlovu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře na území města Ústí nad 
Labem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s Mysliveckým spolkem Diana Ústí nad Labem, 
IČ 44554290

2) uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře na území města Ústí nad 
Labem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s Mysliveckým spolkem Jedlová hora, IČ 
44554249

3) uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře na území města Ústí nad 
Labem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s Mysliveckým spolkem Chabařovické jezero, IČ 
26615461

4) uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře na území města Ústí nad 
Labem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s Mysliveckým spolkem Chvalov-Přemyslovka, 
IČ 44552050

16. Rozpočtové opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Původní číslo materiálu: 12

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

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

2774/115R/22
Rozpočtové opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 36 tis. Kč – snížení nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 36 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 36 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
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17. Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním 2023
Původní číslo materiálu: 13

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

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

2775/115R/22
Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 
blízkých službám sociálním 2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Vyhlášení dotačního řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu Statutárního 
města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním 2023.
2. „Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním 2023“ v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. Návrh výzvy na vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v předloženém znění dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy

18. Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři
Původní číslo materiálu: 14

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

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

2776/115R/22
Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb, určených na dotační 
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Ústí nad Labem, (IČ: 
442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Sportovní olympiáda v 
netradičních disciplínách“ ve výši 19.400,- Kč.
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b) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory“ ve výši 18.200,- Kč

19. Rozpočtové opatření OSS a ODM
Původní číslo materiálu: 15

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

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

2777/115R/22
Rozpočtové opatření OSS a ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a odboru dopravy a majetku ve výši 200,00 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS o částku 200,00 tis. Kč v položce 
Oblast sociálních služeb
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, oddělení evidence majetku o 
částku 200,00 tis. Kč

20. Přijetí daru
Původní číslo materiálu: 17

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

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

2778/115R/22
Přijetí daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

přijetí věcného daru obrazu KYJEV autora Štěpána Kováře a uzavření darovací smlouvy s 
dárcem PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým ve znění dle přílohy č.1 důvodové zprávy

B) zmocňuje
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náměstka primátora Mgr. Tomáše Vlacha k uzavření darovací smlouvy dle bodu A) tohoto 
usnesení

21. Rozpočtové opatření OHS – zapojení příspěvků od zdravotních pojišťoven na nákup 
antigenních testů
Původní číslo materiálu: 18

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

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

2779/115R/22
Rozpočtové opatření OHS – zapojení příspěvků od zdravotních pojišťoven na 
nákup antigenních testů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 179,45 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 179,45 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OHS
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 179,45 tis. Kč

22. Rozpočtové opatření - věcná břemena a nájmy
Původní číslo materiálu: 24

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

Ing. Dařílek: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- z položky 1 důvodové zprávy bude řešeno i zadání prací na cyklogenerelu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2780/115R/22
Rozpočtové opatření - věcná břemena a nájmy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 1 660 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 160 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
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fondů podnikatelské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 500 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů podnikatelské činnosti (užívání MK - smlouvy)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 150 tis. Kč v položce 
Rozvoj cyklistiky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 110 tis. Kč v položce 
Ostatní výdaje odboru
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 400 tis. Kč v položce 
Čištění chodníků a vozovek

23. "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě
Původní číslo materiálu: 26

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

Ing. Dařílek: úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v upraveném znění - varianta č. 1

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

2781/115R/22
"Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

A. Uzavření dodatku smlouvy "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" ze dne 26. 8. 
2020 uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností DigiTry Art 
Technologies s.r.o., a to takto:

a) Ukončení projektových prací dokončením výkonové fáze VF4 – DSP

b) Snížení ceny za výkonovou fázi VF4 ve výši 10 %.

c) Navýšení ceny za úkony provedené v rámci fáze VF5 – DPS o částku 368 000,- Kč bez 
DPH

B) ukládá
  

Ing. Daliboru Dařílkovi

a) Zajistit tvorbu PD na bourací práce objektu ,,Dvorana“

 Termín: 31. 12. 2022
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24. Revokace usnesení RM ÚL č. 2411/100R/22 ze dne 17. 1. 2022
Původní číslo materiálu: 33

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

Ing. Dařílek: 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

2782/115R/22
Revokace usnesení RM ÚL č. 2411/100R/22 ze dne 17. 1. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. revokaci usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2411/100R/22 ze dne 17. 1. 2022

25. Charita Ústí nad Labem - investice v objektu Karla IV. 348/3
Původní číslo materiálu: 38

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

Ing. Dařílek: 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

2783/115R/22
Charita Ústí nad Labem - investice v objektu Karla IV. 348/3

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.úhradu nákladů spojených s provedenými úpravami objektu Karla IV. 348/3, Ústí nad 
Labem, nájemci objektu Charitě Ústí nad Labem, IČ: 44225512 ve výši 308.899 Kč

26. Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná oprava vozovek - dodatek č. 1 smlouvy o 
dílo
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

2784/115R/22
Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná oprava vozovek - dodatek č. 1 
smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici - velkoplošná 
oprava vozovek upravující celkovou cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní 
ceny 1 519 586 Kč bez DPH na cenu 1 613 997 Kč bez DPH

27. Raisova, Na Pile - velkoplošná oprava chodníků - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 20

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

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

2785/115R/22
Raisova, Na Pile - velkoplošná oprava chodníků - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Raisova, Na Pile - velkoplošná oprava 
chodníků upravující celkovou cenu díla v důsledku víceprací z původní ceny 532 137 Kč 
bez DPH na cenu 765 056,81 Kč bez DPH

28. Jizerská 10 - 22 - velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 21

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

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

2786/115R/22
Jizerská 10 - 22 - velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Jizerská 10 - 22 - velkoplošná oprava vozovky 
upravující celkovou cenu díla v důsledku víceprací z původní ceny 1 788 582 Kč bez DPH 
na cenu 1 851 434 Kč bez DPH

29. Rozpočtové opatření ODM - "Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu topení"
Původní číslo materiálu: 22

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

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

2787/115R/22
Rozpočtové opatření ODM - "Severočeské divadlo - rekonstrukce rozvodu 
topení"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1.000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
1.000,00 tis. Kč - „Investiční rezerva OEM – sk. 03“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 1.000,00 tis. Kč na akci „Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení“

30. Výpůjčka pozemků p.č. 3419/2 a p.č. 4181/16, oba k.ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2788/115R/22
Výpůjčka pozemků p.č. 3419/2 a p.č. 4181/16, oba k.ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce č. 13022701 v důsledku užívání pozemků p. č. 3419/2 a p. 
č. 4181/16 (zábor o výměře cca 200 m2) k.ú. Ústí nad Labem na dobu určitou v termínu od 
1.4.2022 do 31.7.2022
2. uzavření smlouvy o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace mezi 
Statutárním městem Ústí nad Labem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro stavbu "I/62 Ústí 
nad Labem, OK Krásné Březno", bezúplatně na období jednoho roku

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 22 z 50



31. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Církvice od SPÚ
Původní číslo materiálu: 25

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

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

2789/115R/22
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Církvice od SPÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 515/23 o výměře 26 m2 v k. ú. Církvice do 
majetku statutárního města Ústí nad Labem od Státního pozemkového úřadu, Husitská 
1071/2, 415 02

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

32. Prodej části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 27

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

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

2790/115R/22
Prodej části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem části pozemku p. č. 1514/18 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 8128 m2 
v k. ú. Klíše paní Petře Friedlové, *************************************** za 
těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 1.055,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
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B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

33. Pronájem stavby bývalé pozorovatelny CO umístěné na pozemku p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2791/115R/22
Pronájem stavby bývalé pozorovatelny CO umístěné na pozemku p. č. 1876/2 v 
k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na pozemku p. č. 1876/2 
v k. ú. Klíše panu Dariusi Hingarovi, **************************** za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 1.200,- Kč/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: zřízení malého muzea

34. Pronájem stavby podzemního krytu na pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 29

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

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

2792/115R/22
Pronájem stavby podzemního krytu na pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem stavby podzemního protileteckého krytu na pozemku p. č. 753/1 v k. ú. Ústí 
nad Labem v tomto pořadí:
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I. pan Darius Hingar, ****************************
II. pan Petr Mendl, *********************************************
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 18.000,- Kč/rok bez DPH
b) pronájem na dobu určitou 10 let
c) účel nájmu: zřízení „Muzea protiletecké obrany“

35. Záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 30

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

2793/115R/22
Záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu nebytových prostor (2. nadzemní podlaží – 296,4 m2 a vestibul 1. 
nadzemního podlaží – 33,4 m2) o celkové výměře 330,8 m2 v objektu Neštěmická 795/37, 
Ústí nad Labem – Krásné Březno za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 75,- Kč/m2/měsíc bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s termínem ukončení ke konci 
školního roku
c) účel nájmu: provoz školy a činností s tím souvisejících
d) složení kauce ve výši 29.790,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem do 
ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že kauce bude 
vrácena až po skončení nájemního vztahu nebo použita na případný dluh nájemce
e) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li pronájem realizován jeho odstoupením 
od záměru, propadne kauce městu
f) vrácení kauce účastníkům, kteří nebyli vybráni, proběhne do 14 ti dnů po podpisu 
smlouvy s účastníkem, který podal vítěznou nabídku
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

36. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice
Původní číslo materiálu: 31

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2794/115R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 
1804 m2 v k. ú. Dobětice pro vlastníka sousedního objektu č. p. 3218 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 60,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: zahrada
d) dodržení podmínek dle stanoviska za správu VO č. j. MMUL/ODM/SEM/116904/ 
2022/OpleR ze dne 11. 4. 2022
e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

37. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3975 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 32

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

2795/115R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3975 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3975 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 1706 
m2 v k. ú. Střekov za účelem parkování vozidla

38. Dodatek k Nájemní smlouvě č. ULPRD ze dne 10. 10. 2018
Původní číslo materiálu: 34

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

2796/115R/22
Dodatek k Nájemní smlouvě č. ULPRD ze dne 10. 10. 2018

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. ULPRD ze dne 10. 10. 2018 
(pronájem části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice za účelem umístění základové stanice) 
se společností Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001
2. uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. ULPRD ze dne 10. 10. 2018 se společností 
Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001 v souladu s bodem A)1. po uplynutí zákonné 
lhůty zveřejnění

39. Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží
Původní číslo materiálu: 35

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

2797/115R/22
Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu parkovacích garáží a 
veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba), z 
důvodu rozšíření poskytovaných služeb o dlouhodobý pronájem parkovacích míst

40. Dodatek k pojistné smlouvě č. 899-23727-15 o pojištění odpovědnosti
Původní číslo materiálu: 36

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

2798/115R/22
Dodatek k pojistné smlouvě č. 899-23727-15 o pojištění odpovědnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č.899-23727-15 o pojištění odpovědnosti, jehož 
předmětem je aktualizace přílohy č. 1 – seznam příspěvkových organizací a městských 
obvodů a přílohy č. 2 - seznam organizací vykonávajících sociální služby, z důvodu 
aktualizace údajů příspěvkových organizací
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41. Dodatek k nájemní smlouvě p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice
Původní číslo materiálu: 37

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

2799/115R/22
Dodatek k nájemní smlouvě p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 1.12.2011 se společností AVE Ústí 
nad Labem, s.r.o., IČ: 61329002, jehož předmětem je pronájem části pozemku p.č. 898/50 v 
k. ú. Všebořice o výměře 20 430 m2 z celkové výměry 162 814 m2, za podmínek:
a) nájemné ve výši min. 18 Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu určitou do 31.12.2027
c) výpověď bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce, přičemž toto ustanovení bude 
možno použít nejdříve od 1.9.2023
2. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 1.12.2011 se společností AVE Ústí nad 
Labem, s.r.o., IČ: 61329002, dle bodu 1., po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru 
uzavření dodatku

42. Smlouvy statutárního města Ústí nad Labem se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje
Původní číslo materiálu: 39

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

2800/115R/22
Smlouvy statutárního města Ústí nad Labem se Správou a údržbou silnic 
Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

a) uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 
tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Rekonstrukce VO Brná nad Labem, U Viaduktu“ 
s správcem komunikací Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje a.s. IČO 00080837. 
Předmětem je zaplacení zásahu do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku 
prováděných stavebních prací a úhrada investora – Statutárního města Ústí nad Labem v 
předpokládané výši 29.500,- Kč (bez DPH)

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 28 z 50



b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi 
statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem IČO 70892156 zastoupeným 
správcem komunikací Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje a.s. v důsledku realizace 
stavby „Rekonstrukce VO Brná nad Labem, U Viaduktu“. Služebnost bude zřízena k 
budoucímu služebnému pozemku p.p.č.1190/1 za jednorázovou úhradu ve výši 4 000,-Kč 
(bez DPH)

43. Rozpočtové opatření ODM - čištění komunikací
Původní číslo materiálu: 69

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

2801/115R/22
Rozpočtové opatření ODM - čištění komunikací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 tis. Kč 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 000 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů podnikatelské činnosti
(VHČ)
 b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 2 000 tis. Kč v položce 
Čištění chodníků a vozovek

44. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Základní 
školu Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.
Původní číslo materiálu: 40

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

2802/115R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro 
Základní školu Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.

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 22,90 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS, oddělení kultury a sportu o částku 
22,90 tis. Kč, v položce Oblast volnočasových aktivit

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku Základní škole Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3 p. o. ve výši 22,90 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s 
projektem „Příběhy našich sousedů“

B) ukládá
  

1. Mgr.. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. 
o.

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

 Termín: 31. 12. 2022

45. Schválení pravidel k poskytování příspěvku a poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. 
tříd základních škol v Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 43

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

2803/115R/22
Schválení pravidel k poskytování příspěvku a poskytnutí finančních příspěvků 
pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pravidla k poskytování příspěvku základním školám zřizovaným statutárním městem 
Ústí nad Labem pro žáky 1. tříd dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní 
školy zřizované statutárním městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních 
pomůcek na školní rok 2022/2023

46. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
základním školám pro žáky 1. tříd - záloha
Původní číslo materiálu: 41

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
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2804/115R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na 
provoz základním školám pro žáky 1. tříd - záloha

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 v
celkové výši 1 207, 20 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS, oddělení školství o částku 1 207, 
20 tis. Kč v položce Příspěvek na
učební pomůcky pro žáky 1. tříd
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí
účelového příspěvku na provoz v celkové výši 1 207, 20 tis. Kč základním školám, 
příspěvkovým organizacím na pořízení
učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd – záloha takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 93,60 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 46,80 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
99,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
45,60 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 38,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 38,40 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 60,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
75,60 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 86,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 75,60 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
94,80 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 46,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 42,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 96,00 
tis. Kč
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- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
45,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace, ve výši 
60,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 61,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 66,00 
tis. Kč
 - Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 34,80 tis. Kč

47. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022
Původní číslo materiálu: 42

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

2805/115R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu roku 2022 a následné 
uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. (IČ 254 10 075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí "Slavnosti vína a burčáku" ve výši 25.000,- Kč
b) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. (IČ 254 10 075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí "Svatomartinské víno 2022" ve výši 25.000,- Kč

48. Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti
Původní číslo materiálu: 70

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

2806/115R/22
Prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s potvrzením prohlášení obce o potřebě navýšení kapacit služeb péče o děti pro Centrum 
Mozaika Ústí nad Labem, z. s. (IČ04596234) se sídlem Za Vozovnou 309/12, 400 01 Ústí 
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nad Labem pro potřeby pořádání žádosti v rámci výzvy č. 141 Operačního programu 
zaměstnanost, ESF EU

B) zmocňuje
  

1. PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města Ústí nad Labem, k podpisu dvou 
prohlášení dle bodu A)

49. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP
Původní číslo materiálu: 44

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

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

2807/115R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 749,44 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 749,44 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 558,05 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 188,62 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení řízení ITI, o částku 
2,77 tis. Kč

50. Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad
Původní číslo materiálu: 45

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

2808/115R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 157,88 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 157,88 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné
náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 157,88 tis. Kč, v položce
Oprava a údržba

51. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 46

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

2809/115R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

A)
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 363,84 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 363,84 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 363,84 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace 38,82 tis. Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 191,22 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 61,64 tis. Kč
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Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 46,93 tis. Kč

Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 16,24 tis. Kč

Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 8,99 tis. Kč

52. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
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

2810/115R/22
Rozpočtová 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 ve 
výši
1 500 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 500 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu studiu 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 500 tis. Kč na realizaci projektu 
„Činoherní studio města Ústí nad Labem – Letní štace, divadelní zahrada 2022“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 937,18 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 937,18 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí a mládeže 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci ve výši 937,18 tis. Kč na zabezpečení pořádání okresních/krajských kol soutěží 
a přehlídek vyhlášených MŠMT v Ústeckém kraji pro rok 2022
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 100 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 100 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, ve výši 100 tis. Kč, 
Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na realizaci projektu: 
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„XXVI. ročník Mezinárodní jazz a blues festival 2022“

53. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO
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

2811/115R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 21,10 tis. Kč – náprava provedené úhrady vratky části dotace 
projektu Šablony II. poskytnuté Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvkové organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 21,10 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 21,10 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

54. Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM – Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu
Původní číslo materiálu: 49

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

2812/115R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM – Rekonstrukce osvětlení na Zimním 
stadionu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s finančním vypořádáním investičního příspěvku poskytnutého účelově příspěvkové 
organizaci Městské služby Ústí nad Labem na realizaci akce „MSUL – rekonstrukce 
osvětlení na Zimním stadionu“ s tím, že nevyužité finanční prostředky ve výši 4 745,46 tis. 
Kč budou vráceny do rozpočtu zřizovatele
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B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru dopravy a majetku ve výši 4 352,21 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 4 352,21 tis. Kč v položce Ostatní 
nedaňové příjmy OMOSRI
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk.č. 03, o částku 4 352,21 tis. Kč na 
akci „Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Ústí nad Labem“

C) ukládá
  

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

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

 Termín: 15. 7. 2022

55. Rozpočtová opatření OMOSRI - navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 
příspěvkovým organizacím města z důvodů výrazného navýšení cen zboží a služeb - nárůstu 
inflace
Původní číslo materiálu: 50

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

2813/115R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI - navýšení příspěvku na provoz pro rok 2022 
příspěvkovým organizacím města z důvodů výrazného navýšení cen zboží a 
služeb - nárůstu inflace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 2 025 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 2 025 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, v celkové výši 2 025 tis. Kč – poskytnutí příspěvků na provoz 
nad schválený rozpočet 2022 příspěvkovým organizacím z oblasti školství - mateřským 
školám, z důvodu zabezpečení krytí prudkého nárůstu cen zboží a služeb v roce 2022, v 
členění a výši uvedené v Příloze č. 1 tohoto Usnesení
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2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 4 325 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 4 325 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, v celkové výši 4 325 tis. Kč – poskytnutí příspěvků na provoz 
nad schválený rozpočet 2022 příspěvkovým organizacím z oblasti školství - základním 
školám, z důvodu zabezpečení krytí prudkého nárůstu cen zboží a služeb v roce 2022, v 
členění a výši uvedené v Příloze č. 2 tohoto Usnesení

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
1 500 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 1 500 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, ve výši 1 500 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz nad 
schválený rozpočet 2022 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, z důvodu zabezpečení krytí nárůstu cen zboží, 
služeb a energií v roce 2022

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 320 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 320 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, ve výši 320 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz nad 
schválený rozpočet 2022 příspěvkové organizaci Jesle města Ústí nad Labem, z důvodu 
zabezpečení krytí nárůstu cen zboží a služeb v roce 2022

5. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 580 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 580 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, ve výši 580 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz nad 
schválený rozpočet 2022 příspěvkové organizaci Muzeum města Ústí nad Labem, z důvodu 
zabezpečení krytí nárůstu cen zboží, služeb a energií v roce 2022

6. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 673 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 3 673 tis. Kč v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, ve výši 1 255 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz nad 
schválený rozpočet 2022 příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad Labem, z 
důvodu zabezpečení krytí nárůstu cen zboží a služeb v roce 2022
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací, ve výši 2 418 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz nad 
schválený rozpočet 2022 příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem

B) bere na vědomí
  

1. informaci o požadavcích příspěvkových organizací ze sociální oblasti na navýšení 
příspěvku na provoz pro rok 2022 o celkovou částku 12 867,14 tis. Kč, v členění uvedeném 
v Příloze č. 3 tohoto Usnesení

C) souhlasí
  

1. dle § 30, odstavce 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, aby příspěvková organizace Základní škola Ústí nad Labem
E. Krásnohorské 3084/8 použila část svého rezervního fondu, ve výši 500 tis. Kč, k 
posílené svého fondu investic

56. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví 
příspěvkové organizace - KSÚL
Původní číslo materiálu: 51

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

2814/115R/22
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví 
příspěvkové organizace - KSÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Kulturního střediska města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
00673803, od Nadačního fondu Severočeská voda, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice - 
Trnovany, IČ 08170681, ve výši 30 000,00 Kč na pořádání XXVI. ročníku Mezinárodního 
jazz + blues festivalu Ústí nad Labem 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

57. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
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Původní číslo materiálu: 52
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

2815/115R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241
- ve výši 43 852,- Kč pro období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
- ve výši 68 086,- Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
b) Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace, IČ 
44553153
- ve výši 97 432,- Kč pro období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
- ve výši 152 558,- Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnuté dary

58. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Původní číslo materiálu: 53

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

2816/115R/22
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace, o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s podáním žádosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
Drážďanská 23, Ústí nad Labem, IČO 00081582, o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje ve 
výši 44 452,00 Kč na realizaci projektu „Noc snů pro postižené děti 2022“
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59. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MŠMT č. 2_22_002 v rámci OP JAK
Původní číslo materiálu: 54

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

2817/115R/22
Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MŠMT č. 2_22_002 v rámci 
OP JAK

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy MŠMT č. 02_22_002, č. j. 
MSMT-9556/2022, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský

B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení

60. Podání projektů v rámci vypsaných výzev do programových rámců ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace
Původní číslo materiálu: 55

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

2818/115R/22
Podání projektů v rámci vypsaných výzev do programových rámců ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

vypsané Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace, které jsou přílohou důvodové zprávy.
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B) schvaluje
  

podání projektů do vypsaných Výzev k předkládání strategických projektů do 
programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.
Projekty předkládané do Výzev:
- Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská
- Revitalizace Mánesových sadů
- Odtajněný inteligentní depozitář pro 21. století
- Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - I. etapa
- Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - II. etapa
- Vybudování odborných učeben pro výuku přírodních věd, cizích jazyků a informatiky
- Alej Elišky Krásnohorské
- Zadní trakt ulice Masarykova.

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

zpracovat a koordinovat žádosti projektů (Odtajněný inteligentní depozitář pro 21. století, 
Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - I. etapa, Infrastruktura ZŠ - 
modernizace učeben v Ústí nad Labem - II. etapa, Vybudování odborných učeben pro 
výuku přírodních věd, cizích jazyků a informatiky) do vypsaných Výzev k předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

 Termín: 31. 7. 2022

  
Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucí odboru dopravy a majetku

ve spolupráci s OMOSRI zpracovat žádosti projektů (Ústí nad Labem, ulice Sociální péče - 
zvýšení bezpečnosti / SSZ Bělehradská, Revitalizace Mánesových sadů, Alej Elišky 
Krásnohorské, Zadní trakt ulice Masarykova) do vypsaných Výzev k předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

 Termín: 31. 7. 2022

61. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 56

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

2819/115R/22
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. informaci o Rozhodnutí č. 1211300002 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR ze dne 31. 5. 2022 na realizaci projektu „Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem“, číslo žádosti o dotaci 1211300002 a 
informaci o Souhrnném stanovisku k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR

B) schvaluje
  

1. přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 
maximálně 1 990 000,00 Kč za účelem realizace projektu „Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima v Ústí nad Labem“ a splnění podmínek pro řádné uzavření smlouvy se 
Státním fondem životního prostředí ČR

2. vyhlášení veřejné zakázky projektu „Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí 
nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění 1 200 000 Kč bez DPH

62. Úspory energií školských zařízení a magistrátu – stažení žádostí o dotace z OPŽP
Původní číslo materiálu: 57

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

2820/115R/22
Úspory energií školských zařízení a magistrátu – stažení žádostí o dotace z 
OPŽP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

stažení podaných žádostí o dotaci do 146. výzvy Ministerstva životního prostředí 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020:
a) Město Ústí nad Labem – Magistrát
b) Město Ústí nad Labem – ZŠ Pod Vodojemem – Úspory energie
c) Město Ústí nad Labem – ZŠ Pod Vodojemem – Nucené větrání se zpětným získáním 
tepla
d) Město Ústí nad Labem – ZŠ Mírová – Úspory energie
e) Město Ústí nad Labem – ZŠ Mírová – Nucené větrání se zpětným získáním tepla

63. Plat ředitele ZŠ a MŠ Nová a odměny ředitelů příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 59

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

2821/115R/22
Plat ředitele ZŠ a MŠ Nová a odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2022 (platový výměr č. 138/2022)

B) schvaluje
  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného úkolu dle 
ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/11/2022)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/12/2022)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/13/2022)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2022)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/15/2022)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2022)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/17/2022)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/18/2022)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/19/2022)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/20/2022)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/21/2022)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/22/2022)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/23/2022)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/24/2022)
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o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/25/2022)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/26/2022)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/27/2022)
r) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/28/2022)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/29/2022)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/30/2022)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/31/2022)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/32/2022)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/33/2022)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/34/2022)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/35/2022)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/36/2022)
aa) Mgr. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2022)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/38/2022)
cc) Eva Černá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2022)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/40/2022)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/41/2022)
ff) Bc. Kateřina Nevřivá, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/42/2022)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/43/2022)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/44/2022)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/45/2022)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/46/2022)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/47/2022)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/48/2022)
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mm) Mgr. Bc. Daniel Příhoda, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/49/2022)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/50/2022)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/51/2022)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/52/2022)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/53/2022)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/54/2022)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/55/2022)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/56/2022)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/57/2022)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/58/2022)
ww) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/59/2022)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/60/2022)
yy) Ing. Bc. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/61/2022)
zz) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí 
č. O/62/2022)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/63/2022)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/64/2022)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/65/2022)
ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/66/2022)
eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/67/2022)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/68/2022)
ggg) PaedDr. Jan Eichler, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, (rozhodnutí č. O/69/2022)
hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/70/2022)
iii) Ing. Tomáš Vohryzka, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/71/2022)
jjj) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/72/2022)
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64. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 60

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

2822/115R/22
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 10. 2022
1. se změnou zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, formou dodatku č. 2 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy, takto:
a) mění se Čl. IX – Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence
b) mění se Čl. IV. odst. 3 – Statutární orgán

B) ukládá
  

Evě Novákové, člence RM pro ZOO ÚL

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

 Termín: 12. 9. 2022

65. Statut a jednací řád Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na 
programové období 2021-2027
Původní číslo materiálu: 61

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

2823/115R/22
Statut a jednací řád Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na 
programové období 2021-2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
  

1. informace o roli Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace při řízení 
nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

B) schvaluje
  

1. Statut a jednací řád Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro 
programové období 2021-2027 v rozsahu Přílohy č. 1

66. "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)" - vliv inflace a změna 
termínu plnění - uzavření Dodatku č. 2
Původní číslo materiálu: 63

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

67. "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov" - uzavření Dodatku č. 2
Původní číslo materiálu: 64

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

2824/115R/22
"Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov" - uzavření Dodatku č. 
2

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ 

68. Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR v rámci 
OP Zaměstnanost – Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

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

2825/115R/22
Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV 
ČR v rámci OP Zaměstnanost – Asistenti prevence kriminality v Ústí nad 
Labem 2
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 1 607,36 tis. Kč – 
zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí 
nad Labem 2“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 607,36 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o částku 1 607,36 tis. Kč v položce 
Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 

69. Smlouva o poskytnutí a užití digitálních geografických dat
Původní číslo materiálu: 65

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2826/115R/22
Smlouva o poskytnutí a užití digitálních geografických dat

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření smlouvy o poskytnutí a užití digitálních geografických dat mezi společností 
Metropolnet, a.s. a statutárním městem Ústí nad Labem ve znění dle přílohy důvodové 
zprávy

70. Rozpočtové opatření KP a KT
Původní číslo materiálu: 66

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

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

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

2827/115R/22
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Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 194,01 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 194,01 tis. 
Kč v položce
Zprostředkující subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
194,01 tis. Kč takto:
- 145,00 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 49,01 tis. Kč v položce Povinné pojistné

71. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Miroslava Lazarová

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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