Zápis z 11. RM

ZÁPIS
11. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 12. 4. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Dufek
Lukáš Konečný

Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Doplnění programu:
35. Úprava usnesení RM č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
36. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
37. Rezignace člena Představenstva DpmÚL a. s.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Předřadit body č. 6 – 10 Mgr. Studenovského za bod č. 1
Doplnění programu:
Program byl schválen: 5,0,0
Dále na stole:
- plnění usnesení
- materiál č. 35, 36 a 37
V kolovadle:
- materiály k bodům č. 4 a 15
Poznámka:
1.

Plnění usnesení RM
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ

Mgr. Javorčák: bez úvodního slova
- uloženo 439 úkolů, 381 splněných u 4 se mění termín, 16 se zrušilo a 38 úkolů trvá
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Nechybová: návrh, že plnění usnesení RM se bude předkládat 1 měsíčně: 5,0,0
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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228/17
Plnění usnesení RM
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města
6.

Dům kultury chemiků
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: materiál si vyžádala Policie ČR v souvislosti s trestním oznámením
- Policie ČR žádá o sdělení, zda se město v daném případě cítí býti poškozeno osobou
v TŘ, proto RM předkládáme tento materiál
MUDr. Madar: oznámení podal p. Hausenblas?
Mgr. Studenovský: ano
Hlasování o usnesení: 5,0,0

229/17
Dům kultury chemiků
Rada města po projednání
A) konstatuje
1. dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
právních předpisů jménem města Ústí nad Labem, na základě žádosti Policie České
republiky, že se necítí být v souvislosti s projednávaným případem koupě Domu
kultury chemiků osobou poškozenou v trestním řízení
7.

Koncesní řízení „Správa a provoz krematoria“ – výběr koncesionáře
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: PO předkládá RM informaci vyhodnocení koncesního řízení
- vyhrála nabídka firmy Krematorium Ústí nad Labem, s. r. o.
MUDr. Madar: jaké výnosy ročně jsme z toho měli do teď?
Mgr. Studenovský: 200 tis./měsíc a 1% ročně z obratu – za rok 2015 to bylo 130 tis. Kč
- nový koncesionář má nyní povinnost zbudovat novou kremační pec a stávající
zrekonstruovat vše převede do našeho majetku
MUDr. Madar: za jakých podmínek je možné ukončit pacht?

2

Zápis z 11. RM
Mgr. Studenovský: porušením závazku nebo dohodou obou stran
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

230/17
Koncesní řízení „Správa a provoz krematoria“ – výběr
koncesionáře
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění uchazečů v koncesním řízení s názvem „Správa a provoz krematoria“
takto:
1. Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o. s celkovým počtem 97,1 bodů
2. Memory In Memory s.r.o. s celkovým počtem 72,9 bodů
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky
v koncesním řízení s názvem „Správa a provoz krematoria“, a to uchazeče, který se
umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Krematorium Ústí nad Labem,
s.r.o., se sídlem Bělehradská 1184/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 049 24 631,
s celkovou nabídkovou cenou pachtovného ve výši 11.520.000,- Kč bez DPH
a 1,3% částky z ročního obratu
C) schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Správa a provoz krematoria“ společnosti
Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem Bělehradská 1184/11, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 049 24 631
2. uzavření smlouvy s uchazečem Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem
Bělehradská 1184/11, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 049 24 631, případně
s uchazečem, který se umístil na druhém místě, pokud by uchazeč, který se umístil
na prvém místě, odmítl smlouvu uzavřít či neposkytl řádnou součinnost k jejímu
uzavření, a to za předpokladu udělení kladného stanoviska Ministerstva financí ČR
ve smyslu ust. § 30 zákona č. 139/2006 Sb.
D) pověřuje
1 . Mgr. Lucii Kinter Radičovou, vedoucí právního oddělení právního odboru MmÚ
a) k zajištění stanoviska k uzavření smlouvy v koncesním řízení „Správa a provoz
krematoria“ ve smyslu bodu C) tohoto usnesení
2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ
a) k zajištění stanoviska k uzavření smlouvy v koncesním řízení „Správa a provoz
krematoria“ ve smyslu bodu C) tohoto usnesení, v případě nepřítomnosti
Mgr. Lucie Kinter Radičové
8.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: připravili jsme nová pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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231/17
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Rada města po projednání
A) vydává
1. Směrnici Rady města Ústí nad Labem č. 1/2017 - Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností
10. Veřejná zakázka „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN
pro Statutární město Ústí nad Labem, UMO a příspěvkové organizace“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

232/17
Veřejná zakázka „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické
energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, UMO
a příspěvkové organizace“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání veřejné
zakázky s názvem „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN
a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, UMO a příspěvkové organizace“
B) schvaluje
1 . vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Výběrové řízení na dodávku silové
elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, UMO
a příspěvkové organizace“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši
18.990.000 Kč bez DPH formou otevřeného řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výběrové řízení na dodávku silové
elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, UMO
a příspěvkové organizace“
C) pověřuje
1 . Ing. Janu Bartošovou, vedoucí odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro
Statutární město Ústí nad Labem, UMO a příspěvkové organizace“, včetně
případného vylučování uchazečů
1 . Ing. Dalibora Deutsche, referent odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
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„Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro
b) Statutární město Ústí nad Labem, UMO a příspěvkové organizace“, včetně
případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Bartošové
D ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
b) František Jakub, energetik
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Ing. Jana Bartošová, vedoucí odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS
b) Jan Kymlička, KT
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního odd. PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2.

Rozpočtové opatření OHS - Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ –
projektová dokumentace
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS

Ing. Nechybová: shodli jsme se, že necháme zpracovat projektovou dokumentaci na
rekonstrukci sociálních zařízení v budově Magistrátu
Ing. Červenka: odhadovaná cena rekonstrukce je 8,5 mil. Kč
- zásadní změny nebudou
- v místě, kde je to možné, bude nainstalováno větrání
- stávající větrání bude zachováno
- památkáři chtějí zachovat původní podlahy
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

233/17
Rozpočtové opatření OHS - Rekonstrukce a oprava soc. zařízení
MmÚ – projektová dokumentace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 280 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech - zapojení volných finančních prostředků ve
výši 280 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy,
skupina č. 01, o částku 280 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce a oprava
soc. zařízení MmÚ – projektová dokumentace“
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3.

Informace o přijetí petice
Předkládá: Ivana Kovárníková, pověřená vedením OK

p. Kovárníková: bez úvodního slova
Ing. Nechybová: v DZ bude návrh na dopravní řešení
- bereme na vědomí petici a bereme na vědomí postup podle ODM
p. Kovárníková: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

234/17
Informace o přijetí petice
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. Petici - Žádost o zavedení jednosměrného provozu v ul. Dvořákova, a to směrem
k ul. Velká Hradební s eventuálně šikmým parkováním
2. postup odboru dopravy a majetku
4.

Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing. Heymerová: zákonem je dána povinnost, že pokud obec produkuje více jak 100 tis. tun
odpadů, tak musí zpracovat plán odpadového hospodářství
- jak má vypadat plán odpadového hospodářství, stanovuje metodika
- musí být v souladu s nadřazenými dokumenty
- plán vnitřními částmi a povinnostmi, odpovídá tomu, co stanovil KÚ
- plán jsme vyhotovili v termínu a poslali jsme ho KÚ
- KÚ s plánem souhlasí
MUDr. Madar: je to obecný materiál
- jsou tady úkoly, které město bude muset dělat, a budou stát peníze
- hrozí městu nějaká sankce?
Ing. Heymerová: ano, bude to město něco stát, ale jsou tam zařízení, které postaví KÚ
- nehrozí nám žádná sankce
- cílem je rozšíření možností, tak aby občan mohl třídit odpad
- snažíme se využívat všechny dotační tituly, ale i tak to bude město něco stát
- většina bude na financování KÚ či státem
- je na státu, aby k tomu zaujal nějaké stanovisko
p. Dufek: pokud v budoucnu, až skončí skládkování a odpad nebude dostatečně vytříděný, tak
bude docházet k dotřiďování a to bude stát město peníze. Odpad půjde do spalovny,
kde musí být perfektně vytříděný.
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Ing. Heymerová: odpad budeme muset do spalovny také dopravovat
MUDr. Madar: kraj nebo stát se musí postarat o to, abychom mohli splnit legislativu
Ing. Heymerová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

235/17
Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem
9.

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Povrly a městem Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Ing. Nechybová: jde o uzavření VPS mezi obcí Povrly a městem ÚL, jejímž předmětem je
výkon přestupkové agendy, kterou by za obec Povrly vykonával ÚMO Neštěmice
- obec Povrly nemá kapacitu
- člověk, který se zabýval přestupkovou činností, tak je v důchodovém věku
p. Hadraba (starosta obce Povrly): postupoval jsem podle pokynů tajemníka Neštěmic
MUDr. Madar: kolik je ročně přestupků?
p. Hadraba: cca 30 přestupků
Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

236/17
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Povrly a městem Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a Statutárním městem Ústí nad
Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu
na ÚMO ÚL – Neštěmice
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B) p o v ě ř u j e
2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ
a) předložit smlouvu spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy
Krajskému úřadu Ústeckého kraje
5.

Staženo

11. Lanová dráha – příkazní smlouva
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o nahrazení bývalé koncesní smlouvy
- touto smlouvou jsou povinnosti směřovány na DPmÚ
- úkony vlastníka jsou vyúčtovány podle provedených akcí
Ing. Nechybová: máte vyjádření PO?
Ing. Dařílek: ano, připomínky z PO – byly zapracovány do smlouvy
MUDr. Madar: přemýšleli jste o zvýšení jízdného?
Ing. Dařílek: kalkulace probíhala – zvýšení jízdného na cca 40 Kč, což by odpovídalo pokrytí
ztrátovosti lanovky
MUDr. Madar: mělo by se jednat o zdražení jízdného
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

237/17
Lanová dráha – příkazní smlouva
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a. s.,
IČ 25013891, o provozu, údržbě, opravách a obnově Lanové dráhy Na Větruši
v Ústí nad Labem, a výkonu práv a povinností příkazce jakožto vlastníka Lanové
dráhy od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2025
12. Nabytí pozemku p. č. 834/27 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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238/17
Nabytí pozemku p. č. 834/27 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s úplatným nabytím pozemku p. č. 834/27 o výměře 79 m2 v k. ú. Brná nad Labem
formou odkoupení za částku 10.000,- Kč
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2017
13. Pronájem NP v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem a snížení nájemného
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o pronájem prostorů v Mariánských garáží
- nebytový prostor je v nájmu za částku 20 tis. Kč/měsíc – prosba o prominutí
nájemného z důvodu, který je uvedený v podkladech
- MK nedoporučuje odpustit nájemné, ale navrhuje snížit nájemné v novém záměru
pronájmu z 50 tis. Kč na 40 tis. Kč
MUDr. Madar: konec smlouvy je koncem května, co pak budeme dělat?
Ing. Dařílek: MK nechce jít na nižší částku nájemného
p. Konečný: když se dá částka na 30 tis. Kč, tak se pak může přihlásit více lidí, se kterými by
se dalo dále jednat
Ing. Nechybová: doporučuji schválit částku 40 tis. Kč, pokud se nikdo nepřihlásí, můžeme
jednat o snížení nájmu
Ing. Dařílek: ano, pokud se nikdo nepřihlásí, tak můžeme jednat o úpravě nájmu
Ing. Nechybová: navrhuji postup, který je zde navržen
MUDr. Madar: jak je to s kaucí?
Ing. Dařílek: standardně dáváme kauci do nájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar
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239/17
Pronájem NP v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem a snížení
nájemného
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. prominutí nájemného za měsíce březen – květen 2017 za nebytový prostor
v jednotce číslo 3356/2 v budově čp. 3356 v ulici Hrnčířská, Ústí nad Labem na
pozemku p. č. 2864/1 o výměře 1128 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
B) revokuje
1. Rozhodnutí primátorky v působnosti Rady města Ústí nad Labem č. 379/16 ze dne
11. 11. 2016
C) s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu nebytových prostor v jednotce číslo 3356/2 v budově č. p. 3356
v ulici Hrnčířská, Ústí nad Labem na pozemku p. č. 2864/1 o výměře 1128 m2
v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) minimální výše nájmu je 40.000,- Kč/měsíc bez DPH (480.000,- Kč/rok)
b) pronájem na dobu určitou na 10 let
c) funkční využití předmětné nemovitosti musí být v souladu s platnou ÚPD
d) složení kauce ve výši 120.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem
do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že
kauce bude zálohou na první splátku nájmu
e) účastník bere na vědomí, že nebude-li pronájem realizován odstoupením
od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města
f) žadatel předloží potvrzení o své bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Staženo
15. Úprava nájemní smlouvy – Sportovně střelecký klub
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: proběhlo jednání se zástupci střeleckého klubu a zároveň jsem byl pozván na
kontrolní jednání výboru
- z projednávání se sportovním klubem vyplynulo, že trvají na výši nájmu a souhlasí
s úpravou v bodě b) usnesení
- sportovní klub nesouhlasí s vypuštění čl. 6 odst. 3 a nenavrhovali, aby byla výše
nájmu změněna
MUDr. Madar: kladou si podmínky a nic tam za poslední roky neudělali
- máme nějaké jiné cesty (soudní), aby to dali do pořádku?
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Ing. Dařílek: jestli je smlouva platná nebo neplatná, tak o tom rozhoduje soud
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 2,0,0 – Čelišová, Madar. Konečný
16. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 14. 4. 2006 – MSÚL
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: předkládáme dodatek, který upraví výši příkazní odměny za správu areálu
- navrhujeme, aby dodatek byl uzavřen k 1. 4. 2017
- peníze zůstanou na VHČ
MUDr. Madar: zaměřit se na studii sportovního a relaxačního využití pozemků na Větruši
Ing. Dařílek: usnesení B) ukládá Ing. Daliboru Dařílkovi vedoucímu ODM a) zpracovat studii
rozvoje areálu Větruše zaměřenou k volnočasovým aktivitám k 31. 12. 2017
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

240/17
Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 14. 4. 2006 – MSÚL
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . uzavření dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o správě areálu Větruše a výkonu
dalších práv a povinností ze dne 14. 4. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne
13. 3. 2013 s mandatářem Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
IČ 712 38 301, kterým se mění výše měsíční mandátní odměny z 197.666,- Kč
bez DPH na 164.333,- Kč bez DPH
B) ukládá
1. Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu ODM
a) zpracovat studii rozvoje areálu Větruše zaměřenou k volnočasovým aktivitám
T: 31. 12. 2017
17. Nabytí části pozemku p. č. 236/68 v k. ú. Svádov formou odkoupení
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: pozemek majiteli odkoupen za 600 Kč/m2
- město by chtělo odkoupit celou část pozemku, kde je veden komunikace – oni chtějí
prodat jen to, kde jsou sítě O2
- MK nesouhlasí s nabytím
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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241/17
Nabytí části pozemku p. č. 236/68 v k. ú. Svádov formou
odkoupení
Rada města po projednání
A) nesouhlasí
1. s nabytím části pozemku p. č. 236/68 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Svádov od Davida
a Dany Švachových, oba bytem xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxx,
formou odkoupení do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2017
18. Záměr prodeje 3 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: záměr vyhlásit prodej zbylých částí
Ing. Nechybová: prodáváme pozemek v aktivní zóně záplavového území – je to v DZ
Ing. Dařílek: musí to být v souladu s ÚP
MUDr. Madar: prodáme to s podmínkou, že tam nebude plot
Ing. Dařílek: stanoviska vychází z toho, o co lidé žádají
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

242/17
Záměr prodeje 3 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje
- části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 220 m2 označené jako díl „A“ v k. ú.
Předlice
- části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m2 označené jako díl „B“ v k. ú.
Předlice
- části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m2 označené jako díl „C“ v k. ú.
Předlice
12
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za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
f) prodej nebude realizován tak, aby zůstal pozemek v majetku města nepřístupný
odchod PaedDr. Květoslavy Čelišové
19. Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: blok 004 – projednání záměru prodeje
- akciová společnost chce využít pro dokončení stavby bloku 004
- stanovisko ÚP je kladné – pronájem schvaluje RM, společnosti si pozemek nejdříve
pronajme, aby mohli začít stavět, a pak si ho odkoupí – odkup projednává ZM
- nájemní smlouva by mohla být uzavřena na konci dubna nebo začátkem května
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

243/17
Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje
- části pozemku p. č. 2520/9 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
- části pozemku p. č. 2520/36 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
- části pozemku p. č. 2520/39 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
pro společnost UDES, a.s., IČ 273 43 453 za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 6.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem kolaudace stavby
nejpozději do 5 let po uzavření této smlouvy
d) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
f) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
g) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
2. záměr pronájmu
- části pozemku p. č. 2520/9 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
- části pozemku p. č. 2520/36 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
- části pozemku p. č. 2520/39 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
pro společnost UDES, a.s., IČ 273 43 453 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 300,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu určitou do doby prodeje, nejdéle na dobu 49 let
13

Zápis z 11. RM
c) účel: dostavba multifunkční budovy na pozemku p. č. 2520/37 v k. ú. Ústí nad
Labem
20. Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Habrovice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: pozemky pronajaty zahrádkářům – není možné pozemek vyjmout a prodat
- p. Dunaj poslal výhrůžný dopis
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

244/17
Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Habrovice
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 260/34 o výměře 17 m2 a části pozemku p. č. 260/1
o výměře cca 364 m2 v k. ú. Habrovice
Hlasování o předřazení bodu č. 35 a 37: 4,0,0
35. Úprava usnesení RM č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: úprava usnesení se týká upřesnění jmen
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

245/17
Úprava usnesení RM č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. úpravu usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017, kde se
v bodě A) 1. mění text:
a) u písmena s) na „RSDr. Milana Pipala ve výši 1 000 Kč“
b) u písmena dd) na „Mgr. Václava Houfka ve výši 1 000 Kč“
c) u písmena gg) na „Vinařství PODRÁBSKÝ ve výši 1 000 Kč“
d) u písmena ll) na „Bohumila Kaplana a Hany Kaplanové ve výši 1 000 Kč“
e) u písmena mm) na „Zdeňka Kymličky a Aleši Kymličkové ve výši 1 000 Kč“
f) u písmena pp) na „Aleny Krejčové a Zdeňka Krejčí ve výši 1 000 Kč“
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37. Rezignace člena Představenstva DpmÚL a. s.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: obdrželi jsme rezignaci Ing. Havránka
- RM je povinna projednat
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

246/17
Rezignace člena Představenstva DpmÚL a. s.
Rada města po projednání
dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
A) s c h v a l u j e v souladu s čl. VII odst. 8 Stanov společnosti Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a. s.
1. odstoupení Ing. Pavla Havránka
a) z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad
Labem a.s. ke dni 30. 4. 2017
21. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
Ing. Nechybová: společnost Prosapia vykonává službu v Ústeckém kraji
Ing. Kohl: ano
- žádají 50 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů dle projektu - komise doporučuje
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

247/17
Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem
v roce 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
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a) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239) na částečnou úhradu
nákladů dle projektu „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ ve výši
50.000,- Kč
b) Štípek Rudolf (nar. xx xx xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„ROCK EMPIRE DĚTSKÉ LEZECKÉ ZÁVODY“ ve výši 20.000,- Kč
22. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

248/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty
na podporu cyklistiky“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu
cyklistiky“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 22670238) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „ÚFO 10 let“ ve výši 31.000,- Kč
b) SK Cyklotour Ústí nad Labem, spolek (IČ 14868229) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Seriál BODOVAČKA S CYKLOTOUREM 2017“
ve výši 16.000,- Kč
23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního
města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: TJ Stadion trénoval v tělocvičně gymnázia, došlo k poškození střechy a sportovní
oddíl musí dojíždět do Litvínova. Proto žádají o částečnou úhradu nákladu na
dojíždění
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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249/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017
„Mimořádné žádosti o dotace“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření
smlouvy se subjektem TJ Stadion Ústí nad Labem z. s. (IČ 44225261) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada mimořádného pronájmu tělocvičny
v Litvínově“ ve výši 35.000,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast volnočasových aktivit „Mimořádné žádosti o dotace v oblasti
volnočasových aktivit“ a následné uzavření smlouvy se subjektem SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Neštěmice (IČ 63153262) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Dětský den, kuličkyáda“ ve výši 7.000,- Kč
24. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
Ing. Nechybová: v současné době se jedná o 4. galerii, kterou podporujeme
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

250/17
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu
a sociálních
služeb, určené na „podporu celoroční kulturní činnosti“
a následné uzavření smlouvy s následujícím subjektem takto:
a) Pro kompot, z. s. (IČ 22712143), na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Galerie Buňka – výstavní program a galerijní provoz“ ve výši
20 tis. Kč
25. Jmenování manažera koordinační skupiny, administrace příkazních smluv
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Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: jmenování nového manažera a změny smluv kvůli termínům
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

251/17
Jmenování manažera
příkazních smluv

koordinační

skupiny,

administrace

Rada města po projednání
A ) j m e n u j e s účinností od 1. 5. 2017
1. Mgr. Dagmar Francovou nar. xx xx xxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx
xxx xxxxx
a) manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o osoby
nezaměstnané a ohrožené sociálním vyloučením“
B) schvaluje
1. vzorovou dohodu o ukončení mandátní smlouvy dle přílohy usnesení č. 1
2. vzorovou příkazní smlouvu pro vedoucího manažera dle přílohy usnesení č. 2
3. vzorovou příkazní smlouvu pro manažera koordinační skupiny dle přílohy usnesení
č. 3
4. vzorový dodatek k stávajícím příkazním smlouvám dle přílohy usnesení č. 4
5. uzavření dohod o ukončení mandátní smlouvy ke dni 30. 4. 2017 s manažery
jednotlivých koordinačních skupin a vedoucím manažerem
6. uzavření příkazních smluv s manažery koordinačních skupiny a vedoucím
manažerem
7. uzavření dodatků k stávajícím příkazním smlouvám
C) zmocňuje
1. vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb
a) k podepsání dohod o ukončení mandátní smlouvy s manažery koordinačních
skupin a vedoucím manažerem
b) k podepsání příkazních smluv s manažery koordinačních skupin a vedoucím
manažerem
c) k podepsání dodatků k stávajícím příkazním smlouvám
26. Finanční vypořádání účelově určených finančních prostředků poskytnutých v roce
2016 příspěvkovým organizacím
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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252/17
Finanční vypořádání účelově určených finančních prostředků
poskytnutých v roce 2016 příspěvkovým organizacím
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí
nad Labem, účelově určených na provoz, ale v roce 2016 nedočerpaných,
v neinvestiční části rozpočtu p. o. pro rok 2017, v celkové výši 3 543,92 tis. Kč, dle
přílohy č. 1 usnesení
2. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí
nad Labem, účelově určených, ale v roce 2016 nedočerpaných, v celkové výši
1 542,18 tis. Kč ve fondu investic dle Přílohy č. 2 usnesení
3. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad
Labem, účelově určených, ale v roce 2016 nedočerpaných, v celkové výši
447,34 tis. Kč ve fondu investic jako zdroj na spolufinancování pořízení nového
multifunkčního stroje
4. dle § 28, odstavce 9, písmena b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací do
rozpočtu zřizovatele takto:
a) ZŠ Rabasova, p. o.
0,09 tis. Kč
b) MŠ Kytička, p. o.
0,29 tis. Kč
c) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 30,60 tis. Kč
B) ukládá
1. Mgr. Václavu Pěknému, řediteli ZŠ Rabasova, p. o.
2. Mgr. Bc. Jaroslavě Svobodové, statutární zástupkyni MŠ Kytička, p. o.
3. Ing. Petru Romanu Končelovi, pověřenému řízením Zoologické zahrady
Ústí nad Labem, p. o.
a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 4 toho usnesení
T: nejpozději do 5. 5. 2017
27. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad Labem
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: letos je předpoklad, že do 1. tříd nastoupí 1 260 dětí
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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253/17
Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první tříd
základní školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení
učebních pomůcek
28. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. – poskytnutí
účelového investičního příspěvku na nákup multifunkčního stroje
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

254/17
Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem,
p. o. – poskytnutí účelového investičního příspěvku na nákup
multifunkčního stroje
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a Městských služeb
Ústí nad Labem, p. o. ve výši 451,35 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků
ve výši 451,35 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelového investičního příspěvku sk. 04
pro Městské služby Ústí nad Labem, p. o. ve výši 451,35 tis. Kč
na nákup multifunkčního stroje
29. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
pro Fakultní ZŠ a MŠ Větrná, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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255/17
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního
příspěvku na provoz pro Fakultní ZŠ a MŠ Větrná, příspěvkové
organizace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
350 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 350 tis. Kč
v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým
organizacím na pokrytí provozních nákladů v celkové výši 350 tis. Kč takto:
- Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové
organizaci ve výši 200 tis. Kč
- Mateřské škole Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci
ve výši 150 tis. Kč
30. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a p. o. z oblasti školství
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

256/17
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství
a p. o. z oblasti školství
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
795 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti
2. prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 795 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši
795 tis. Kč z rozpočtu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. takto:
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- Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové
organizaci ve výši 454,88 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci
ve výši 340,12 tis. Kč
31. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

257/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční
dotace pro DDM, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
42,48 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu
MMR ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 42,48 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MMR ČR pro Dům dětí
a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad
Labem, p. o. ve výši 42,48 tis. Kč v rámci projektu “Na stopě klimatu“ – českoněmecký projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově
a vzdělávání dětí a mládeže
32. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: žádná spoluúčast zde není
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

258/17
Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s realizací projektu „Rosteme spolu“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
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2. a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Mateřské škole Ústí nad Labem, Karla IV.
1241/41, příspěvkové organizaci, se sídlem Karla IV. 1241/41, 400 03 Ústí nad
Labem, IČ 72744898
33. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy Ústí nad Labem,
Hlavní 193, p. o. pro školní rok 2017/2018
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: navýšení počtu dětí v přípravných třídách z 15 dětí na 18 dětí
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

259/17
Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy
Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. pro školní rok 2017/2018
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy dle § 23 odst. 3,
5 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2017/2018
a) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. pro dvě třídy přípravného
ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí
B) z m o c ň u j e
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základní školy v bodě A)
tohoto usnesení
34. Zřízení přípravné třídy na základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
p. o. pro školní rok 2017/2018
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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260/17
Zřízení přípravné třídy na základní škole Ústí nad Labem,
Anežky České 702/17, p. o. pro školní rok 2017/2018
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení přípravné třídy ve školním roce 2017/2018 na:
a) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. - 1 třída
36. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
Ing. Nechybová: jde o poskytnutí peněžitého daru pro HZS ÚL na akci pro děti – na nákup
vstupenek do ZOO pro vítěze dětské soutěže
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

261/17
Poskytnutí peněžitého daru
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 6.510,- Kč z neinvestiční části výdajového
rozpočtu kanceláře primátora Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, se
sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70886300, zastoupenému
panem plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS ÚK, na realizaci akce „Jak
slon Hugo pomáhá hasičům“
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Ověřovatelé zápisu:

Pavel Dufek

………………………………………………

Lukáš Konečný

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města
Použité zkratky:
TŘ – trestné řízení
PO – právní odbor

MS – městské služby
DP – dopravní podnik
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