11. RM

Zápis
11. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 23. 5. 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek
MUDr. Jiří Madar
Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Doplnění programu:
28. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového rozpočtu
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
29. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
30. Rozpočtové opatření MP - GDPR
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
31. Příkazní smlouva se společností Metropolnet a.s.
Předkládá: Mgr. Romana Habrová
Hlasovat o předřazení bodu č. 28 za bod č. 25: 5,0,0
Hlasovat o předřazení bodu č. 29 za bod č. 8 : 5,0,0
Hlasovat o předřazení bodu č. 30 za bod č. 11: 5,0,0
Hlasovat o předřazení bodu č. 31 za bod č. 26: 5,0,0
Hlasování o programu: 5,0,0
Program byl schválen.
Na stole:
- nový materiál č. 2
- materiál č. 28 a 29
- doplněné usnesené k bodu č. 22
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 5, 17, 20, 22, 23 a 29
Přizváni:
- k bodu č. 1 přizváni Mgr. Hofman, p. Kučera, Ing. Bakule
- k bodu č. 2 přizváni Mgr. Hofman, p. Knápek, p. Kučera
- k bodu č. 3 přizváni Ing. Kolář, p. Knápek, Mgr. Hofman
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1.

„Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na
instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem“
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

přizváni: Mgr. Hoffman, p. Kučera, Ing. Bakule, p. Kolář
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
Mgr. Hoffman: v příloze uvedena situace kamer
- s MP navrhujeme, aby se systém centralizoval a sjednotil
- navrhujeme situaci sjednotit pod rámcovou smlouvou, a aby se nehýbalo s cenami a vše
bylo stabilizované
- zakázku provedeme ve velkém rozsahu
- bod půjde do RM ještě jednou
MUDr. Madar: jaká je předpokládaná cena?
Mgr. Hoffman: na str. 8 je uvedeno několik bodů ohledně ceny
- částku odhadujeme cca na 16 mil. Kč
- na poslední str. DZ jsou podklady MP a tam je vidět, co se dávalo v letech 2011-2017
Ing. Bakule: systém tady už funguje 22 let – dochází k poruše
- je nutné, aby se to vše zrealizovalo do jednoho systému
Mgr. Hoffman: kamery ST a MS se do toho nevztahují – chtějí si to spravovat sami
Ing. Nechybová: snažíme se věci centralizovat
- máme písemně doloženo, že se ST nechce sjednotit?
Mgr. Hoffman: starostka p. Zrníková uvedla, že nemá zájem o sjednocení – písemně to
podložené nemáme
- nerozlišujeme obvody – na str. 3 je soupis bodů
- MP dostala dotace 550 tis. Kč – letos uděláme soutěž na nové zařízení
- vše máme pod kontrolou a snažíme se čas tlačit, aby nám čas vydal územní rozhodnutí
- smlouva mezi Metropolnetem a městem a smlouva mezi městem a případným
dodavatelem
- odměna Metropolnetu budou 3% - za to do dvou let pořídíme software na jednotnou
správu kamer
Ing. Nechybová: jsme rádi, že se to vyvíjí - kamerový systém je tady zastaralý
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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296/18
„Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis
a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí
nad Labem“
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu o stavu zpracování a o základních parametrech veřejné zakázky
„Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba
na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem“
2. zprávu k plnění úkolů a usnesení RM VH č. 450/17 pro nové kamerové body
MKDS pro rok 2018 v rámci projektu „Rozšíření kamerového systému Městské
policie Ústí nad Labem prostřednictvím Metropolnet, a. s.“, a to včetně získání
technologické dotace z programu „Prevence kriminality“ MV ČR
B) ukládá
1. Představenstvu společnosti Metropolnet, a. s.
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 Ústí nad Labem
a) předložit výsledek VZ „Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný
servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí
nad Labem“ na jednání Rady města Ústí nad Labem před podpisem smlouvy
2.

„Kontrola FVZM a vyjádření PS Metropolnetu, a. s.“
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

MUDr. Madar: je tam vyjádření Metropolnetu – je to reakce na noviny
Mgr. Hoffman: nejsou tam pravdivé údaje - 5 měsíců to někde leží a neměli jsme možnost se
k tomu vyjádřit
- řešení veškerých problémů je, že něco zrušíme
- to že si to pan Bzura s panem Maleckým vezme před volbami a bude dělat, že se o to
snaží, tak s tímto nesouhlasím
Ing. Nechybová: vše co FV kontroloval, tak nepřísluší FV
Mgr. Hoffman: vedeme 6 sporů – se všemi jsme komunikovali
- kauza, kterou vyvolal p. Bzura nás bude stát 1,5 mil. Kč, ale nic nedostaneme zpět
MUDr. Madar: situaci dlouhodobě řešíme
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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297/18
„Kontrola FVZM a vyjádření PS Metropolnetu, a. s.“
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu Finančního výboru ZM o kontrole ve společnosti METROPOLNET, a. s. ze
dne 20. 3. 2018
2. v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., zprávu
představenstva společnosti Metropolnet, a. s. ze dne 10. 5. 2018, kde
představenstvo společnosti zásadně nesouhlasí se závěry FV
B) k o n s t a t u j e , že
1. Rada města (ať coby orgán města či v působnosti valné hromady)
s představenstvem a vedením společnosti Metropolnet, a. s. komunikuje a s jeho
prací je spokojena
2. představenstvo a vedení společnosti plní povinnosti a usnesení Rady města
v působnosti valné hromady
3. společnost Metropolnet, a. s. zpracovala ICT strategii města jako součást celkové
strategie města
4. se podařilo dokončit a uzavřít novou provozní smlouvu a aktualizovat Stanovy
společnosti, v souladu se zák. č. 90/2012 Sb.
5. jsou stanoveny projekty v 15 oblastech v různém stavu rozpracovanosti
6. aktuálně probíhá proces analýzy a zajištění souladu s nařízením GDPR pro město
a příspěvkové organizace města
7. FV ZM nepostupoval v souladu s § 119 odst. 2 zákona o obcích, neboť většinu
oblastí uvedených v kontrolní zprávě nebyl oprávněn kontrolovat
C) souhlasí
1. se závěry a doporučeními uvedenými ve zprávě představenstva společnosti
Metropolnet, a. s. ze dne 10. 5. 2018
3.

Informace o připravenosti úřadů a městských příspěvkových organizací k účinnosti
nařízení GDPR
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

p. Kučera: v DZ je rozčleněné město – MO
- v současné době je jednání s obvody
- představenstvo všechny smlouvy schválilo
- bude distribuce i na příspěvkové organizace
- máme téměř vše předáno a poté předání OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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298/18
Informace o připravenosti úřadů a městských příspěvkových
organizací k účinnosti nařízení GDPR
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 Metropolnet, a. s.
A) bere na vědomí
1. zprávu představenstva společnosti Metropolnet, a. s., týkající se informací
o připravenosti úřadů a městských příspěvkových organizací k účinnosti nařízení
GDPR
4.

Rozpočtové opatření FO
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

Ing. Nechybová: jedná se o převedení rezervy
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

299/18
Rozpočtové opatření FO
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 4 000 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků z VHČ roku 2017 do příjmové části rozpočtu, tř. 4
ve výši 4 000 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 4 000 tis. Kč
v položce finanční rezerva
5.

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok
2017
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

Ing. Jakubec: do ZM půjde 1,5 mil. Kč
Ing. Nechybová: včera proběhla VH THMÚ – počítejte se 4 – 4,5 mil. Kč za rok 2017
MUDr. Madar: proč platíme dvě splátky, když chtějí pouze jednu?
Ing. Jakubec: vycházelo se z původního návrhu smlouvy – návrh smlouvy předpokládá, že to
bude splácet v 5 splátkách
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-

na investice máme rezervu 1 mil. Kč

Ing. Nechybová: ve výhledu na investice nemáme předpokládané zdroje – můžeme na zdroje
použít úvěr?
Ing. Jakubec: ano
Ing. Nechybová: součástí tohoto materiálu je i správa výsledku přezkoumání hospodaření
statutárního města
- jsou to spíše administrativní chyby
- v případě Střekova to jsou chyby, které se opakují
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění – v bodě A) 4. je administrativní chybaoprava na rok 2017
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

300/18
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města
Ústí nad Labem za rok 2017
Rada města po projednání
A ) z j i š ť u j e , že
1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem
takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 1 944 194,80 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 1 718 751,21 tis. Kč
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 225 443,59 tis. Kč vyrovnává oblast
financování
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2017 přebytkem
takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 869 182,26 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 652 546,38 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody –
konsolidace ve výši 141 015,54 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 216 635,88 tis. Kč vyrovnává oblast
financování
3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2017 činil
290 472 261,78 Kč, z toho k 9. 5. 2018 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku
2018 činí volné zdroje 501,41 tis. Kč viz. příloha usnesení č. 1
4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok
2017 činí 17 381 870,80 Kč
B) bere na vědomí
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem,
IČ: 00081531 za rok 2017 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje
předkládanou zastupitelům v příloze č. 2 důvodové zprávy
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2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem –
Magistrát za rok 2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtu kraje a městským obvodům
C) souhlasí
1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením za rok 2017
s výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017
2. s přijatými opatřeními k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017
uvedenými v části 12. důvodové zprávy - „Přezkoumání hospodaření statutárního
města Ústí nad Labem za rok 2017“, bod 2.
3. s rozpočtovým opatřením v celkové výši 1 380,86 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši
501,41 tis. Kč
b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši
879,45 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši
1 380,86 tis. Kč v položce finanční rezerva
4. s finančním vypořádáním města Ústí nad Labem za rok 2017 dle přílohy usnesení
č. 1
5. s účetní závěrkou statutárního města Ústí nad Labem za rok 2017 dle přílohy č. 1a)
až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2017
ve výši 197 730 426,03 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období
D) ukládá
1 . Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL
T: 20. 6. 2018
6.

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Moskevská“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: bude to rozděleno na 4 etapy – standardní podmínky
Ing. Nechybová: komunikovalo se, zda by se jednalo o sdruženou investici?
Ing. Dařílek: jedná se o sdruženou investici
- máme výměr jen na to, co není dotčené jejich stavbou
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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301/18
Vyhlášení veřejné
Moskevská“

zakázky

„Rekonstrukce

komunikace

Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace
Moskevská“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 17.700.000,- Kč bez DPH
formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Rekonstrukce komunikace Moskevská“, včetně případného
vylučování dodavatelů
2 . Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Rekonstrukce komunikace Moskevská“, včetně případného
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové
C ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO
d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
7.

Veřejná zakázka „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“ – výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: podařilo se nám ušetřit 1. mil. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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302/18
Veřejná zakázka „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“ –
výběr dodavatele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nákup
náhradního zdroje elektrické energie“ takto:
1. TAG Industry s. r. o.
2. Firstpower a. s.
3. ALTRON, a. s.
4. Atoll Europe spol. s r. o.
5. STAMP UNI s. r. o.
6. PRONIX s. r. o.
7. UNISMINI – služby, spol. s r. o.
8. EVT servis s. r. o.
9. Hujeval s. r. o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“, a to dodavatele,
který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti TAG Industry s. r. o.
se sídlem Jinonická 80, 158 00 Praha 5, IČ: 257 88 710, s nabídkovou cenou
ve výši 1 225 000,- Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup náhradního zdroje
elektrické energie“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti TAG Industry s. r. o.
se sídlem Jinonická 80, 158 00 Praha 5, IČ: 257 88 710, a v případě, že dodavatel,
který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo
neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy,
dodavateli, který se umístil na druhém případně třetím místě v pořadí
8.

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

Mgr. Studenovský: návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Tašov a městem Ústí
nad Labem, jejímž předmětem je výkon přestupkové agendy a přestupkového řízení,
které by dle dohody za výše uvedenou obec zajišťoval Magistrát města Ústí nad Labem –
odbor přestupkových agend
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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303/18
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Tašov a městem Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Tašov a statutárním městem Ústí nad
Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu
na Magistrátu města Ústí nad Labem
B) p o v ě ř u j e
1. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ
a) předložit smlouvu dle bodu A) 1. spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této
smlouvy Krajskému úřadu Ústeckého kraje
29. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: písm. e) žádost od společnosti Osvěžovna s.r.o. je opakující se akce
- písm. c) upozorňuji, že se jedná o rok 2019
- návrh na usnesení v upraveném znění
MUDr. Madar: nemáme dostatečné informace o tom, kolik bude lidí na akci „Osvěžení
v městských sadech“ a bližší informace o dané akci
Hlasování o usnesení: 5,0,0

304/18
Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Rada města po projednání
A) uděluje
1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem
č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných
žádostí takto:
a) dne 2. 6. 2018 v době od 16,00 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina v Ústí nad
Labem, za účelem konání akce „Tublatanka“
b) dne 17. 8. 2018 v době od 16,00 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina v Ústí
nad Labem, za účelem konání akce „Tři sestry“
c) dne 1. 6. 2019 v době od 16,00 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina v Ústí nad
Labem, za účelem konání akce „Lucie Bílá + Arakain“
d) dne 9. 6. 2018 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina v Ústí nad
Labem, za účelem konání akce „Pivovarské slavnosti“
B) neuděluje
1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem
č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných
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žádostí takto:
a) ve dnech 1. 6., 2. 6., 8. 6., 9. 6., 15. 6., 16. 6., 22. 6., 23. 6., 29. 6., 30. 6., 6. 7.,
7. 7., 13. 7., 14. 7., 20. 7., 21. 7., 27. 7., 28. 7., 3. 8., 4. 8., 10. 8., 11. 8., 17. 8.,
18. 8., 24. 8. a 25. 8. 2018 v době od 10,00 do 21,00 hodin v lokalitě hlavní třídy
před „mušlí“ Městských sadů v Ústí nad Labem, za účelem konání akce
„Osvěžení v městských sadech“
9.

Rozpočtové opatření archivu města a OHS
Předkládá: Mgr. Petr Karlíček PhD., ředitel archivu města

Mgr. Karlíček: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

305/18
Rozpočtové opatření archivu města a OHS
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření archivu města a OHS ve výši 1 400 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu archivu města, sk. č. 03 ve výši
1 400 tis. Kč u inv. akce „Rekonstrukce střechy zadního traktu archivu“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk. č. 03 ve výši
1 400 tis. Kč na inv. akci „Rekonstrukce střechy zadního traktu archivu“
10. Rozpočtové opatření FO a OHS – úpravy krytu CO
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS
Ing. Červenka: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

306/18
Rozpočtové opatření FO a OHS – úpravy krytu CO
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši
530 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
530 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy
ve výši 530 tis. Kč v položce provozní výdaje
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11. Rozpočtové opatření MP
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Ing. Nechybová: schválený peníze na jeden alkohol tester
Ing. Bakule: udělali pro policejní složky slevy, takže alkohol tester vyjde na poloviční cenu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

307/18
Rozpočtové opatření MP
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 80 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, u akce
Alkoholtester“ o částku 80 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku
80 tis. Kč v položce provozní výdaje
30. Rozpočtové opatření MP - GDPR
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Mgr. Javorčák: uděláme celkový součet, kolik nás to vše stálo a budu Vás informovat
o rozpočtovém opatření
Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

308/18
Rozpočtové opatření MP – GDPR
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 142,20 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
142,20 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městské policie o částku
142,20 tis. Kč v položce provozní výdaje
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12. Rozpočtové opatření OIÚP – „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP
Ing. Šartnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

309/18
Rozpočtové opatření OIÚP – „Venkovní areál Plavecké haly
Klíše“
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování pro rok 2018
ve výši 6 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku
6 000,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku
6 000,00 tis. Kč u akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
2. se změnou financování investiční akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
v následujících letech 2019 a 2020 dle důvodové zprávy
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 20. 6. 2018
13. Rozpočtové opatření OSV a KT – státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
Ing. Nechybová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

310/18
Rozpočtové opatření OSV a KT – státní příspěvek na výkon
pěstounské péče
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OSV ve výši 92 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování
pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na
13
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provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností
takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 92 tis. Kč v položce účelové
prostředky z úřadu práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 92 tis. Kč
v položce účelové prostředky – pěstounská péče
2. rozpočtové opatření OSV a KT ve výši 2 041 tis. Kč pokrytí 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 neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 041 tis. Kč
v položce účelové prostředky – pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 523 tis. Kč
v položce mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 518 tis. Kč
v položce povinné pojistné
14. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV
Ing. Nechybová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

311/18
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní
ochranu dětí
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 10 197 tis. Kč určené na
financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 197 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 335 tis. Kč
v položce mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 154 tis. Kč
v položce povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 258 tis. Kč
v položce sociálně-právní ochrana dětí
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 450 tis. Kč
v položce provozní výdaje
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15. Převod nemovitostí v k. ú. Střekov do vybraného majetku statutárního města Ústí
nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Nechybová: p. starostka se omluvila
- situace kolem státní policie je nám známa
- v rozpočtu obvodu v roce 2017 na plánovanou investici byly finance ve výši 1,5 mil. Kč
- pokud do 31. 12. 2018 se nezačne řešit služebna PČR, tak se budou muset přestěhovat
někam jinam
- předložili jsme to komisi a budeme žádat o převod zpět do vybraného majetku
statutárního města
Ing. Dařílek: souhlas policie – 33Kč/m2/ což při nepodnikatelské činnosti není přehnaná
částka
Ing. Nechybová: výzva, která byla zveřejněna – neobsahovala minimální částku a proto dali
částku stejnou
- MP je ochotna se o výše nájemného bavit
- policii na Střekově potřebujeme
MUDr. Madar: je velice špatné, že se o to MO Střekov nestará – musíme to převzít
- nemůžeme se nějak dostat k projektu?
Ing. Dařílek: můžeme si o něj zažádat
Ing. Nechybová: o schůzku požádala PČR
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

312/18
Převod nemovitostí v k. ú. Střekov do vybraného majetku
statutárního města Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. převod pozemku p. č. 3241/85 včetně budovy čp. 1592 v k. ú. Střekov ze svěřeného
majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov do vybraného majetku
statutárního města Ústí nad Labem za předpokladu souhlasného stanoviska RMO
Ústí nad Labem – Střekov
16. Prodej části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o dokončení letité záležitosti ohledně prodeje části parcely
- tímto prodejem končí problém s nájemcem
15

11. RM
-

návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 5,0,0

313/18
Prodej části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s prodejem části pozemku p. č. 1001 o výměře cca 600 m2 z celkové výměry
722 m2 v k. ú. Předlice panu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx
xxx xxxxx, za těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že na předmětný pozemek je uzavřena nájemní
smlouva se třetí osobou
e) nabyvatel před prodejem provede zaměření veřejného osvětlení a v případě
potřeby bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města
Ústí nad Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického
plánu
g) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením
od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2018
17. Odkoupení pozemků p. č. 1736/1, 1736/3 a 1736/5 v k. ú. Krásné Březno
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: projednávala se možnost odkoupení pozemku u vstupu do ZOO
- první nabídka vycházela na 41 mil. Kč
- majetková komise nechala vypracovat znalecký posudek, který vyšel na 5,1 mil.
- majitelé nabídkovou cenu snížili na 22 mil.
MUDr. Madar: jsme ochotni jednat dál, ale za jinou cenu
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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314/18
Odkoupení pozemků p. č. 1736/1, 1736/3 a 1736/5 v k. ú.
Krásné Březno
Rada města po projednání
A) nesouhlasí
1. s odkoupením pozemků
a) p. č. 1736/1 o výměře 26 752 m2, orná půda
b) p. č. 1736/3 o výměře 11 624 m2, orná půda
c) p. č. 1736/5 o výměře 12 448 m2, orná půda
v k. ú. Krásné Březno za kupní cenu ve výši 22.145.200,- Kč od vlastníků
předmětných pozemků
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2018
18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 577 v k. ú. Svádov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: žádost o prodej části pozemku o výměře cca 14 m2 v k. ú. Svádov za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů, které vznikly po digitalizaci katastru nemovitosti
- jedná se o narovnání stavu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

315/18
Záměr prodeje části pozemku p. č. 577 v k. ú. Svádov
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 577 o výměře cca 14 m2 pro vlastníky pozemku
p. č. 658/2, vše v k. ú. Svádov za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
e) před prodejem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě
bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě
ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem
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19. Záměr pronájmu pozemků na Mariánské skále v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: žádost o pronájem pozemků za účelem založení nové zahrádkářské osady
„Nad Bertiným údolím“
PaedDr. Čelišová: 31 let nikdo nic neudělal
Ing. Nechybová: v žádosti uvádí, že to chtějí zaplotit
Ing. Dařílek: tak jak je žádost podána, takto nejde přijmout – ÚP vede pozemky jako veřejnou
zeleň, můžeme je vyzvat k úpravě žádosti, ale i tak nemohou oplotit
Dufek: některé pozemky, o které žádají, jsou svěřené ZOO
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

316/18
Záměr pronájmu pozemků na Mariánské skále v k. ú. Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr pronájmu pozemků v k. ú. Ústí nad Labem:
a) p. č. 4883 o výměře 5 904 m2, trvalý travní porost
b) p. č. 4884 o výměře 2 977 m2, orná půda
c) p. č. 5196 o výměře 642 m2, trvalý travní porost
d) p. č. 5198 o výměře 8 959 m2, trvalý travní porost
e) p. č. 5199 o výměře 3 376 m2, trvalý travní porost
f) p. č. 5200 o výměře 2 915 m2, trvalý travní porost
20. Žádost o finanční vyrovnání - provoz Městského stadionu ÚL
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: na základě smlouvy, kterou uzavřelo město se společností Fotbalový klub Ústí
nad Labem – je ve smlouvě určena částka na energie
- kvůli vysokým poplatkům za teplo se kontaktovala společnost ČEZ a bylo zjištěno, že je
špatně nastavený chod kotelny
- vyčísleny dvě částky, které zapříčinily překročení částky
- RM je předloženo finanční vyrovnání
- není nutné uzavírat dodatek, který by navyšoval tuto částku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,018
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317/18
Žádost o finanční vyrovnání - provoz Městského stadionu ÚL
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. finanční vyrovnání skutečných nákladů na energie spotřebované v rámci provozu
areálu Městského stadionu v Ústí nad Labem za rok 2017 ve výši 172 834,70 Kč,
společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 27274055
21. Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě – areál „Zanádraží“
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o sezónní věci, které se opakují ročně
Ing. Nechybová: Zanádraží funguje – je to krásná relaxační zóna
- cyklocentrum nabízí další službu občanům
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

318/18
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě – areál „Zanádraží“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 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 zahájení provozu půjčovny jízdních kol
22. Jmenování ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2,
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
přizvána Mgr. Bc. Holasová
Ing. Nechybová: komise Vás doporučila na pozici ředitelky školy
- jaké máte očekávání?
Mgr. Holasová: nepředpokládám, že by se udály nějaké významné věci
- 1. stupeň – už od první třídy si děti zvykají na učení v anglickém jazyce
- 2. stupeň zlepšování kvality výuky učení
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PaedDr. Čelišová: škola patřila mezi nejlepší školy v ÚL – prosím, aby se zlepšila práce
na 2. stupni ZŠ
- budeme věnovat patřičnou kontrolu – budeme Vám nápomocni
MUDr. Madar: 2. stupeň je potřeba zlepšit
Mgr. Holasová: plánovala bych, aby byli dva zástupci
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v novém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

319/18
Jmenování ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise ze dne 18. 5. 2018 na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2,
příspěvkové organizace
B) jmenuje
1. Mgr. Bc. Petru Holasovou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Fakultní základní školy Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2018
C) stanoví
1. Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České
mládeže 230/2, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2018 (platový výměr č. 16/2018)
23. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova
3207/45, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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320/18
Platový výměr ředitelky Mateřské školy Dobětice, Ústí nad
Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) stanovuje
1. Mgr. Jitce Tržilové, ředitelce Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova
3207/45, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 6. 2018 (platový výměr č. 17/2018)
Odchod p. Konečného
24. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku Zoologické
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: žádost o poskytnutí investičního příspěvku na částečné financování
stavebních úprav stávajícího pavilonu tapírů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

321/18
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku
Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. změnu účelového určení finančních prostředků poskytnutých jako příspěvek
na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., na realizaci akcí provozního
charakteru tak, že nedočerpané finanční prostředky, převedené z roku 2017,
v celkové výši 305,44 tis Kč, budou nově určeny na provedení pokrytých odpisů
svěřeného majetku za rok 2018
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru
ve výši 464,56 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 464,56 tis. Kč –
investiční rezerva FO sk. č. 03
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku sk. č. 04
ve výši 464,56 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. na realizaci
akce „Rekonstrukce stávajícího pavilonu tapírů“
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3. ponechání finančních prostředků Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o.,
účelově určených na provoz, ale v roce 2017 nedočerpaných, v celkové výši
441,60 tis. Kč, v neinvestiční části rozpočtu p. o. pro rok 2018 takto:
a) oprava venkovní expozice pro orangutany
377,05 tis. Kč
b) oprava pochozí střechy objektu horního vchodu do areálu ZOO
64,55 tis. Kč
B) u k l á d á
1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. toho usnesení na financování
investiční akce „Rekonstrukce stávajícího pavilonu tapírů“
T: nejpozději do 31. 12. 2018
25. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: základní škola si zažádala o výjimky
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

322/18
Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5
školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok
2018/2019
a) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19,
p. o.
B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí přípravné třídě základní školy podle
bodu A) tohoto usnesení
28. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového rozpočtu
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: rozpočtové opatření v rámci GDPR
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0
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323/18
Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového
rozpočtu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření
714,26 tis. Kč takto:

odboru

městských

organizací

a

školství

ve

výši

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
714,26 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
v celkové výši 714,26 tis. Kč níže uvedených příspěvkovým organizací na
zjištění pověřence pro ochranu osobních údajů takto:
- ZŠ Hluboká
25,41 tis. Kč
- ZŠ Palachova
25,41 tis. Kč
- ZŠ E. Krásnohorské
25,41 tis. Kč
- ZŠ Školní náměstí
21,18 tis. Kč
- ZŠ a ZUŠ Husova
25,41 tis. Kč
- ZŠ Karla IV.
25,41 tis. Kč
- ZŠ a MŠ SNP
25,41 tis. Kč
- ZŠ Vojnovičova
25,41 tis. Kč
- FZŠ České Mládeže
25,41 tis. Kč
- ZŠ Mírová
25,41 tis. Kč
- ZŠ Stříbrnická
25,41 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Nová
25,41 tis. Kč
- ZŠ Vinařská
21,18 tis. Kč
- ZŠ A. České
25,41 tis. Kč
- ZŠ Neštěmická
25,41 tis. Kč
- ZŠ Pod Vodojemem
25,41 tis. Kč
- ZŠ Hlavní
25,41 tis. Kč
- ZŠ Rabasova
21,18 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Jitřní
25,41 tis. Kč
- Internátní MŠ
8,47 tis. Kč
- MŠ U Plavecké haly
8,47 tis. Kč
- MŠ Střekov
8,47 tis. Kč
- MŠ Centrum
8,47 tis. Kč
- MŠ Skřivánek
8,47 tis. Kč
- MŠ Větrná
8,47 tis. Kč
- MŠ Stříbrníky
8,47 tis. Kč
- MŠ Kameňáček
8,47 tis. Kč
- MŠ Vojanova
8,47 tis. Kč
- MŠ Zvoneček
8,47 tis. Kč
- MŠ Pomněnka
8,47 tis. Kč
- MŠ Neštěmice
8,47 tis. Kč
- MŠ Vyhlídka
8,47 tis. Kč
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- MŠ Skalnička
- MŠ Dobětice
- MŠ Marxova
- MŠ Škroupova
- MŠ Pohádka
- MŠ Kytička
- MŠ Sluníčko
- MŠ Motýlek
- MŠ Písnička
- MŠ Pastelka
- MŠ Emy Destinové
- MŠ Karla IV.
- MŠ Vinařská
- MŠ 5. května
- MŠ V Zeleni
- DDM ÚL

8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
8,47 tis. Kč
7,00 tis. Kč

26. Rozpočtová opatření KT
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
Mgr. Habrová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,0

324/18
Rozpočtová opatření KT
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 800,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
4 800,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
4 800,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky
2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 700,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1 700,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
1 700,00 tis. Kč v položce povinné pojistné
31. Příkazní smlouva se společností Metropolnet a. s.
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
Mgr. Habrová: GDPR přináší nové povinnosti
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-

dohodli jsme se, že společnost Metropolnet to bude pro nás zajišťovat
návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 4,0,0

325/18
Příkazní smlouva se společností Metropolnet a. s.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy na výkon činností Pověřence na ochranu osobních údajů
se společností Metropolnet a. s., IČ 25439022
27. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL
A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu statutárního města Ústí
nad Labem – poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing. Nechybová: materiál stahuji z jednání

Různé
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Ověřovatelé zápisu:

Pavel Dufek

_______________________________________

MUDr. Jiří Madar

_______________________________________

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
MP – městská policie
DZ – důvodová zpráva
MS – městské služby
FV – finanční výbor

RM – rada města
ST – Severní Terasa
VH – valná hromada
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