
Z á p i s

z 117. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 21. 7. 2022

Omluveni: Mgr. Michal Ševcovic

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Lenka Korbelová, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 117. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

V kolovadle:

Materiály k bodu č. 34

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření ODM - "Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - PD"

2. Rozpočtové opatření ODM - rozšíření akustického tomografu na 3D (monitoring stromů) - 
doplatek faktury

3. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všebořice od ÚZSVM

4. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 9. 2012 – EKOFIN PC - 
STAŽENO Z PROGRAMU

6. Převod části pozemku p. č. 705 v k. ú. Brná nad Labem z vybraného majetku města do 
správy MO ÚL – Střekov

7. Převod pozemků p. č. 350/2 a 351/8 v k. ú. Ústí nad Labem ze správy MO ÚL – město do 
vybraného majetku města
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8. Převod 25 označníků na zastávkách MHD do majetku DPmÚL

9. Uzavření nájemní smlouvy - ZZMV

10. Souhlas s podnájmem – Horská č.p. 521, Trmice

11. Prodej p.p.č. 2765 vč. objektu č.p. 230 v k. ú. Ústí nad Labem

12. Smlouva o výpůjčce se SŽ a ŘSD v rámci stavby „I/62 OK Krásné Březno“

13. Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - dodatek č. 2 
smlouvy o dílo

14. Dohoda o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách

15. Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - dohoda o ukončení

16. Rozpočtové opatření ODM

17. Zmocnění pro MO Střekov

18. Zmocnění pro MO Město

19. Veřejná zakázka „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů II.“ - výběr dodavatele

20. Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“

21. Veřejná zakázka „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

22. Veřejná zakázka „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka 
modulových kontejnerů“ - výběr dodavatele

23. Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí nad 
Labem v roce 2022“ - akceptace dotace z dotačního titulu MV ČR, podpis Smluv o 
partnerství s finančním příspěvkem a Rozpočtové opatření FO, OMOSRI a OSS

24. Uzavření Dodatku č.7 Nájemní smlouvy s PB Centrem spol. s r.o.

25. Vydání urny - sociální pohřeb

26. Převzetí nepatrného majetku - Miroslav Šišovský

27. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

28. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace - MŠ Kameňáček

29. Rozpočtová opatření OMOSRI

30. "Čelakovského - smíšený dům" - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

31. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a 
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

32. Stanovení úhrady za stravování dítěte v Jeslích města ÚL od 1. 9. 2022

33. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské 
školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace

34. Odměny ředitelů z programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách 

35. Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ - schválení Dodatku č.2 
k SOD
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36. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem - poskytnutí 
dotace

37. Různé

Hlasování: 1 pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o předřazení:
- bodů č. 9 - 24 před bod č. 1 (aby materiály ODM byly před materiály tajemníka)

1. Rozpočtové opatření ODM - "Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - PD"
Původní číslo materiálu: 9

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

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

2829/117R/22
Rozpočtové opatření ODM - "Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční - 
PD"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 46,86 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, Oddělení evidence majetku o 
částku 46,86 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM,
sk. č. 01 o částku 46,86 tis. Kč na akci „Stavební úpravy objektu čp. 183/9, ul. Matiční-PD“

2. Rozpočtové opatření ODM - rozšíření akustického tomografu na 3D (monitoring stromů) - 
doplatek faktury
Původní číslo materiálu: 10

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

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

2830/117R/22
Rozpočtové opatření ODM - rozšíření akustického tomografu na 3D (monitoring 
stromů) - doplatek faktury

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1,20 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, Oddělení evidence majetku o 
částku 1,20 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM,
sk. č. 04 o částku 1,20 tis. Kč na akci „Rozšíření akustického tomografu na 3D“

3. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všebořice od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 11

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

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

2831/117R/22
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všebořice od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 467/2 o výměře 68 m2, ost. plocha - ostatní komunikace,
b) p. č. 685/2 o výměře 226 m2, ost. plocha – ostatní komunikace,
c) p. č. 685/3 o výměře 5 m2, ost. plocha - ostatní komunikace,
d) p. č. 786 o výměře 7479 m2, ost. plocha – ostatní komunikace,
e) p. č. 898/338 o výměře 56 m2, ost. plocha – ostatní komunikace,
f) p. č. 898/370 o výměře 829 m2, ost. plocha – ostatní komunikace,
vše v k. ú. Všebořice, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

2. s uzavřením smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
07/U/Fi/2022 a č. 09/U/Fi/2022 dle bodu A)1.

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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 Termín: 31. 12. 2022

4. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP
Původní číslo materiálu: 12

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

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

2832/117R/22
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 22. 11. 2021 s nájemcem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
IČO 44555601, kterým se doba trvání nájmu prodlužuje do 31. 12. 2024

2. uzavření dodatku č. 2 dle bodu A)1. s nájemcem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem, IČO 44555601, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru změny 
nájemní smlouvy

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 9. 2012 – EKOFIN PC

- STAŽENO Z PROGRAMU

6. Převod části pozemku p. č. 705 v k. ú. Brná nad Labem z vybraného majetku města do 
správy MO ÚL – Střekov
Původní číslo materiálu: 14

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2833/117R/22
Převod části pozemku p. č. 705 v k. ú. Brná nad Labem z vybraného majetku 
města do správy MO ÚL – Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. převod části pozemku p. č. 705 o výměře cca 260 m2, vodní plocha, v k. ú. Brná nad 
Labem, z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru 
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku Městského 
obvodu Ústí nad Labem – Střekov za podmínky, že brod Průčelského potoka na 
předmětném pozemku nebude předmětem prodeje a zůstane ve vybraném majetku města

7. Převod pozemků p. č. 350/2 a 351/8 v k. ú. Ústí nad Labem ze správy MO ÚL – město do 
vybraného majetku města
Původní číslo materiálu: 15

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

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

2834/117R/22
Převod pozemků p. č. 350/2 a 351/8 v k. ú. Ústí nad Labem ze správy MO ÚL – 
město do vybraného majetku města

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod pozemků
a) p. č. 350/2 o výměře 6 m2, zahrada
b) p. č. 351/8 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří
oba v k. ú. Ústí nad Labem, ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – 
město do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru 
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

8. Převod 25 označníků na zastávkách MHD do majetku DPmÚL
Původní číslo materiálu: 16

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

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

2835/117R/22
Převod 25 označníků na zastávkách MHD do majetku DPmÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. z důvodu ukončení doby udržitelnosti projektu IPRM bezúplatný převod 25 ks 
označníků umístěných na zastávkách MHD do majetku společnosti Dopravní podnik města 
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Ústí nad Labem a.s., IČO 25013891

9. Uzavření nájemní smlouvy - ZZMV
Původní číslo materiálu: 17

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

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

2836/117R/22
Uzavření nájemní smlouvy - ZZMV

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra, IČ: 75154960, a statutárním městem Ústí nad Labem na pronájem 
nemovitých věcí - budovy č.p. 1163, která je součástí pozemku p.č. 2569 v k.ú. Ústí nad 
Labem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

10. Souhlas s podnájmem – Horská č.p. 521, Trmice
Původní číslo materiálu: 18

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

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

2837/117R/22
Souhlas s podnájmem – Horská č.p. 521, Trmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení písemného souhlasu subjektu Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje, IČ: 75151537, s přenecháním místností č. 203 – 207 o celkové výměře 
58,77 m2 v objektu č.p. 521, který je součástí pozemku p.č. 1389 v k.ú. Trmice, do 
podnájmu třetí osobě, subjektu Ministerstvo vnitra, Ředitelství logistického zabezpečení 
Policejního prezidia České republiky, IČ: 00007064, za účelem provozu veterinární 
ordinace

11. Prodej p.p.č. 2765 vč. objektu č.p. 230 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 19

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2838/117R/22
Prodej p.p.č. 2765 vč. objektu č.p. 230 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

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

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

12. Smlouva o výpůjčce se SŽ a ŘSD v rámci stavby „I/62 OK Krásné Březno“
Původní číslo materiálu: 20

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

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

2839/117R/22
Smlouva o výpůjčce se SŽ a ŘSD v rámci stavby „I/62 OK Krásné Březno“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření trojstranné smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1168/24 o výměře 69 m2, 
oddělený GP 1809-97/2020 z pozemku p.č. 1168/17, vše v k.ú. Krásné Březno, se subjekty 
Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, a Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 
65993390, do doby realizace bezúplatného převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví 
statutárního města Ústí nad Labem

13. Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - dodatek č. 2 
smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 21
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2840/117R/22
Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - 
dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení 
chodníku podél silnice č. III/25839 s těmito parametry:
a. termín dokončení díla se mění z 31.8.2022 na 30.9.2022
b. celková cena díla se v důsledku méněprací a víceprací mění z původní ceny 7 886 114,40 
Kč bez DPH na cenu 9 115 318,75 Kč bez DPH, tj. navýšení o 15,59 %

14. Dohoda o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách
Původní číslo materiálu: 22

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

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

2841/117R/22
Dohoda o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

Uzavření dohody o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách s panem Josefem Trojanem 
nar. 10. 12. 1958 trv. bydlištěm Kollárova 306/1, 400 03 Ústí nad Labem, dle ustanovení § 
1926 a násl. a § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, v předloženém znění dle přílohy důvodové zprávy

15. Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - dohoda o ukončení
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2842/117R/22
Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - dohoda o ukončení
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2022 "Neštěmická - 
velkoplošná oprava chodníku" s dodavatelem Metrostav Infrastructure a.s., IČ: 24204005

16. Rozpočtové opatření ODM
Původní číslo materiálu: 24

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

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

2843/117R/22
Rozpočtové opatření ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 163 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 163 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 163 tis. Kč na akci 
"Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí n.L., Severní Terasa – sídliště Dobětice "

17. Zmocnění pro MO Střekov
Původní číslo materiálu: 1

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2844/117R/22
Zmocnění pro MO Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

paní Michaelu Petrů, referentku správního odboru ÚMO Střekov, ke všem úkonům 
souvisejících s převodem motorových vozidel ve vlastnictví města Ústí nad Labem, 
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svěřených do užívání MO Ústí nad Labem - Střekov

18. Zmocnění pro MO Město
Původní číslo materiálu: 2

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2845/117R/22
Zmocnění pro MO Město

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informace o zamýšlené žádosti MO Ústí nad Labem - město o podání žádosti o dotaci z 
Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace, a to na opravu kapličky v Božtěšicích, 
umístěné na p. p. č. 171, k. ú. Božtěšice - II. etapa, oprava fasády

B) schvaluje
  

udělení zmocnění k podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace, 
a to na opravu kapličky v Božtěšicích, umístěné na p. p. č. 171, k. ú. Božtěšice - II. etapa, 
oprava fasády, v předloženém znění

19. Veřejná zakázka „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů II.“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 3

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

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

2846/117R/22
Veřejná zakázka „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů II.“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „WC moduly – I. 
etapa – dodávka WC modulů II.“ takto:
1. Fagus a.s.
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2. Smart Module s.r.o.
3. CUBESPACE s.r.o.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů II.“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. Fagus a.s., se sídlem Březová 206, 763 15 Březová, IČ: 440 05 474, s 
nabídkovou cenou ve výši 1 817 646,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů II.“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Fagus a.s., se sídlem Březová 206, 763 15 Březová, 
IČ: 440 05 474, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů II.“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

20. Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“
Původní číslo materiálu: 4

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

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

2847/117R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní 
část“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace stromové aleje ul. 
Truhlářova – vrchní část“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 404 900,- Kč bez 
DPH formou otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – 
vrchní část“, 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 
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„Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Revitalizace 
stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Roman Vlček, vedoucí oodělení údržby majetku ODM
b) Leona Hubená, technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Bc. Klára Uličná Dis, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

21. Veřejná zakázka „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 5

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

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

2848/117R/22
Veřejná zakázka „Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

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

1. B E S s.r.o.
2. ALGON, a. s.
3. STRABAG a.s.
4. EUROVIA CS, a. s.
5. Vodohospodářské stavby, s.r.o.
6. SWIETELSKY stavební s.r.o.
7. Porr a.s.

B) rozhoduje
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na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Masarykova – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. 
B E S s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 437 92 553, s nabídkovou cenou 
ve výši 3 384 331,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Masarykova – velkoplošná oprava 
vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli B E S s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, 
IČ: 437 92 553, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Masarykova – velkoplošná oprava 
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

22. Veřejná zakázka „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka 
modulových kontejnerů“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 6

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

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

2849/117R/22
Veřejná zakázka „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka 
modulových kontejnerů“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Neexpoziční 
zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ takto:

1. Fagus a.s.
2. CUBESPACE s.r.o.
3. Smart Module s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových 
kontejnerů“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Fagus a.s., se sídlem Březová 
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206, 763 15 Březová, IČ: 440 05 474, s nabídkovou cenou ve výši 2 223 691,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy 
– I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Fagus a.s., se 
sídlem Březová 206, 763 15 Březová, IČ: 440 05 474, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – 
I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ dodavateli, který se umístil na druhém 
(popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

23. Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí 
nad Labem v roce 2022“ - akceptace dotace z dotačního titulu MV ČR, podpis Smluv o 
partnerství s finančním příspěvkem a Rozpočtové opatření FO, OMOSRI a OSS
Původní číslo materiálu: 7

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- navrhuji úpravu usnesení z důvodu drobných chyb – 2x malé c) a v bodu C chybí číslo 1., 2.
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2850/117R/22
Projekt „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území Statutárního 
města Ústí nad Labem v roce 2022“ - akceptace dotace z dotačního titulu MV 
ČR, podpis Smluv o partnerství s finančním příspěvkem a Rozpočtové opatření 
FO, OMOSRI a OSS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1.informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
na rok 2022 č. 54/2022/ICOBCEUKR ze dne 14. 6. 2022, včetně podmínek pro přidělení a 
použití dotace z dotačního titulu MV ČR

B) schvaluje
  

1.přijetí dotace ve výši 1 535 827,00 Kč z programu Projekty obcí na podporu integrace 
držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022
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2.podpis Smluv o partnerství s finančním příspěvkem s jednotlivými partnery projektu
3.rozpočtové opatření finančního odboru, odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic a odboru sociálních služeb v celkové výši 1 535,82 tis. Kč - zapojení 
účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva vnitra ČR takto:
a)zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 535,82 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b)zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci na realizaci projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území 
Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022“ ve výši 461,69 tis. Kč
c)zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS, o celkovou částku 1 074,13 tis. Kč 
na zajištění realizace projektu „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území 
Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022“ v položce Oblast sociálních služeb takto:
- Dobrovolnické centrum, z.s. ve výši 526,90 tis. Kč
- Spirála, Ústecký kraj, z.s. ve výši 164,16 tis. Kč
- Poradna pro integraci, z.ú. ve výši 383,07 tis. Kč

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a)podepsat Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem se čtyřmi partnery dílčích 
projektů

 Termín: 26. 7. 2022

  
Mgr. Lence Jaremové, vedoucí odboru sociálních služeb

a)zajištění podpisů Smluv o partnerství s finančním příspěvkem ze strany všech partnerů 
projektu

 Termín: 28. 7. 2022

D) zmocňuje
  

1. Ing. Ivu Kimmerovou, koordinátora ZS ITI
a) k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu „Podpora integrace držitelů 
dočasné ochrany na území Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2022“ (především 
závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva)

24. Uzavření Dodatku č.7 Nájemní smlouvy s PB Centrem spol. s r.o.
Původní číslo materiálu: 8

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

Ing. Červenka: úvodní slovo dle důvodové zprávy
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Mgr. Vlach – předloženo bez výpočtů nákladů a jiných alternativ
- dávám protinávrh: Rada města Ústí nad Labem po projednání neschvaluje

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

2851/117R/22
Uzavření Dodatku č.7 Nájemní smlouvy s PB Centrem spol. s r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

Uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 (nájem nebytových prostorů 
v objektu fy PB Centrum spol. s r.o.) pro potřeby odboru sociálních služeb a odboru 
sociálních věcí, který je přílohou tohoto usnesení

25. Vydání urny - sociální pohřeb
Původní číslo materiálu: 26

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění, hlasování pro variantu I

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
- návrh na usnesení v předloženém znění, hlasování pro variantu I

2852/117R/22
Vydání urny - sociální pohřeb

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelé Danuše Pavlátové, datum narození 7. 9. 1946 a 
datum úmrtí 2. 9. 2020, statutárním městem Ústí nad Labem

B) souhlasí
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1. s vydáním urny zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické

vedoucí odboru městských organizaci, strategického rozvoje a investic zabezpečit veškeré 
úkony potřebné k vydání urny zemřelé dle bodu A) 1.

 Termín: 30. 9. 2022

26. Převzetí nepatrného majetku - Miroslav Šišovský
Původní číslo materiálu: 27

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění, hlasování pro variantu I

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
- návrh na usnesení v předloženém znění, hlasování pro variantu I

2853/117R/22
Převzetí nepatrného majetku - Miroslav Šišovský

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Miroslava Šišovského, datum narození 4. 9. 1958 
a datum úmrtí 14. 2. 2022, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí
  

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 19,- Kč a 1,- DEM, 3 ks klíčů, 2 ks řetízku z bílého kovu s 1 ks 
přívěsku z bílého kovu, 2 ks mobilních telefonů Alcatel a Viva s nabíječkou a pouzdrem na 
mobil, 1 ks peněženky, 1 ks karty Victoria Tip

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické

vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
a) zajistit odpověď Mgr. Janě Galkové, notářce, Bělehradská 3345/3, Most, ve smyslu 
nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty
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 Termín: 30. 9. 2022

27. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 25

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

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

2854/117R/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, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 44555229,
- ve výši 66 880,- Kč pro období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202,
- ve výši 17 374,- Kč pro období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnuté dary

28. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví 
příspěvkové organizace - MŠ Kameňáček

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

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

2855/117R/22
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví 
příspěvkové organizace - MŠ Kameňáček

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Mateřské školy Kameňáček, 
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Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizace, IČ 70225982, od Nadačního 
fondu Severočeská voda, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice - Trnovany, IČ 08170681, ve 
výši 40 000,00 Kč na realizaci projektu „Cesta vodní kapičky“ 

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

29. Rozpočtová opatření OMOSRI
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

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

2856/117R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic ve výši 304,18 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 304,18 tis. Kč, v položce Rezerva ZOO, p. o. – 
ochranářské projekty
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 304,18 tis. Kč, v položce Provozní výdaje

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 731,25 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
životního prostředí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 731,25 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 731,25 tis. Kč v rámci programu 
„Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2022

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
4 164 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 164 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – 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 4 164 tis. Kč v rámci „Programu 
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státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů“ na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2022“

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 70 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 70 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole, Ústí 
nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci ve výši 70 tis. Kč na pořízení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku

30. "Čelakovského - smíšený dům" - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

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

2857/117R/22
"Čelakovského - smíšený dům" - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

Změnový list č. 2, který je přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který je 
přílohou tohoto usnesení

31. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro záchranu a 
rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

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

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

2858/117R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro 
záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
2 690,67 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 2 690,67 tis. Kč - „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 2 690,67 tis. Kč na akci „Modulární kontejnery – zázemí pro primáty a 
šelmy“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
1 815 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 1 815 tis. Kč - „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 1 815 tis. Kč na akci „Akustické pokrytí zoo“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
2 199,35 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 2 199,35 tis. Kč - „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 2 199,35 tis. Kč na akci „Modulární WC kontejnery“

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
1 297,12 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 1 297,12 tis. Kč - „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 1 297,12 tis. Kč příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem Kč na realizaci akce „Odpadkové koše/mobiliář“

B) ukládá
  

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1 až A) 4, tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

32. Stanovení úhrady za stravování dítěte v Jeslích města ÚL od 1. 9. 2022
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2859/117R/22
Stanovení úhrady za stravování dítěte v Jeslích města ÚL od 1. 9. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ze dne 30. 5. 2022, ve věci 
navýšení úhrad za pobyt a stravování dětí v dětských skupinách 

B) schvaluje
  

s účinností od 1. 9. 2022
1. úhradu za stravné ve výši 40 Kč za den přímého zaopatření dítěte v Jeslích města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci

C) ruší
  

ke dni 31. 8. 2022
1. sníženou pevnou úhradu ve výši 800 Kč za kalendářní měsíc za dítě, které je přihlášeno k 
dennímu pobytu v Jeslích města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci a ani jeden den 
příslušného kalendářního měsíce nebylo přítomno

33. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské 
školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace

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

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

2860/117R/22
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Aleny Deylové na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 23 z 27



Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace ke dni 31. 10. 2022

B) děkuje
  

1. paní Aleně Deylové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 
příspěvkové organizace za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve 
školství

C) vyhlašuje
  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské 
školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace

D) schvaluje
  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení

E) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 12. 2022 jmenován nový 
ředitel/ředitelka Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové 
organizace

 Termín: 10. 10. 2022

34. Odměny ředitelů z programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených 
lokalitách 

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

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

2861/117R/22
Odměny ředitelů z programu Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/73/2022)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/74/2022)
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c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/75/2022)

35. Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ - schválení Dodatku č.2 
k SOD

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

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

2862/117R/22
Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ - schválení 
Dodatku č.2 k SOD

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace Na Spálence 
(včetně odvodnění PHK)“

36. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem - poskytnutí 
dotace

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

- úvodní slovo dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2863/117R/22
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem - poskytnutí dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 
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Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2022 a následné uzavření smluv s jednotlivými 
subjekty, v členění dle podaných žádostí:

a) Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 26672499
40 000 ,-Kč

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Mezidomí 707/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556594
40 000 ,-Kč

c) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Mojžíř 209, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153203
40 000 ,-Kč

d) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice
U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153262
40 000 ,-Kč

e) Spirála, Ústecký kraj, z.s.
K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 68954221
Pouze na bundy s potiskem
20 000 ,-Kč

f) MEDIC Ústí nad Labem, z.s.
17. listopadu 285/29, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČ: 1546945
40 000 ,-Kč

37. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 
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PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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