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Z Á P I S  

11. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 8. 4. 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eva Fialová 

    Miroslava Lazarová 

 

Zapisovatelka:   Lenka Pucová, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

19. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV v rámci OP Potravinové a materiální 

pomoci (ÚK – Obědy do škol) 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

20. Zmocnění k jednání ve věci Mariánského mostu 

 Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

21. Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 1/2019 
 Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

22. Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 

      Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
 

Hlasování o programu vč. doplněných bodů a předřazení bodu č. 19 za bod č. 17: 9,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Materiály č. 19, 20, 21 + bod do Různého (zpracovala Ing. Fialová) 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 1, 5, 6, 15 

 

---------------------------------------------------- 

Schválený program jednání:  

 

1.  Rozpočtové opatření OŽP – projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

     Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

2.  „Jižní Předlice – I. část“ – dokumentace záměru EIA       

     Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

3.  Rozpočtová opatření OHS 

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 
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4.  Rozpočtové opatření OSR – Studie proveditelnosti U SMART Zone 

    Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

5.  Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4 

     Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

  

6.  SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

     Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

7.  Prodej části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

8.  Zřízení věcného břemene pro stavbu protipovodňového opatření - Povodí Labe 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

9. Udělení souhlasu s údržbou a opravou „Průčelský potok“ 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

10. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 

obrany ČR 

  Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

11. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

12. Poskytnutí dotací v roce 2019 – Fond Rady města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

13. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelově určených finančních prostředků 

z roku 2018  

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

14. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

15.  Rozpočtové opatření OMOŠ - ZŠ Hluboká, p. o. a MŠ 5. května, p. o. 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

16.  Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

17.  Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Ústí nad Labem 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

19. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV v rámci OP Potravinové a materiální 

pomoci (ÚK – Obědy do škol) 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 
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18.  Rozpočtová opatření KP a KT 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

20. Zmocnění k jednání ve věci Mariánského mostu 

 Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

21. Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 1/2019 
 Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

22. Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 

  Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
 

 

1.  Rozpočtové opatření OŽP – projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

     Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

250/11R/19 

Rozpočtové opatření OŽP – projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  bere na vědomí  

1.  schválení žádosti o podporu řídícím orgánem Operačního programu životní prostředí 

2014-2020 k projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“  

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených v r. 2018 

nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 1 000,00 tis. Kč (projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“) 

 

2.  „Jižní Předlice – I. část“ – dokumentace záměru EIA       

     Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

251/11R/19 

„Jižní Předlice – I. část“ – dokumentace záměru EIA 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  
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1. předloženou dokumentaci EIA záměru „Jižní Předlice - I. část“ oznamovatele 

Centropol Trading s r.o., zpracovanou podle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
B )  p o žadu j e   

1. k vytápění objektů využít centrální zdroj tepla (CZT) 

 

251/11R/19 

„Jižní Předlice – I. část“ – dokumentace záměru EIA 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. předloženou dokumentaci EIA záměru „Jižní Předlice - I. část“ oznamovatele 

Centropol Trading s r.o., zpracovanou podle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
B )  p o žadu j e   

1. k vytápění objektů využít centrální zdroj tepla (CZT) 

 

3.  Rozpočtová opatření OHS 

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

 

Mgr. Javorčák: návrh RO – v prvním bodě prostředky na PD na náhradní zdroj el. energie  

(realizace bude v příštím roce) 

- v druhé části – navrácení pojistných událostí na opravy vozidel MmÚ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

252/11R/19 

Rozpočtová opatření OHS 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 100 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

100 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 

01, ve výši 100 tis. Kč na akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD“ 

2. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 305 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2, v položce ostatní nedaňové příjmy o částku 

305 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské správy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 305 tis. Kč v položce provozní výdaje 
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4.  Rozpočtové opatření OSR – Studie proveditelnosti U SMART Zone 

    Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: zapojení finančních prostředků ze SFDI na dofinancování Smart Zony  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  9,0,0 

 

253/11R/19 

Rozpočtové opatření OSR – Studie proveditelnosti U SMART 

Zone 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 2 000,00 tis. Kč – zapojení 

investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na zajištění úhrady 

nákladů spojených se zpracováním Studie proveditelnosti U SMART Zone takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 2 000,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OSR, sk. č. 01 ve výši 

2 000,00 tis. Kč na investiční akci „Studie proveditelnosti SMART Zone“ 

 

5.  Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4 

     Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

  

Ing. Dlouhý: na vědomí změny, které nastaly a zapojení finančních prostředků z ITI  

- bude předloženo do ZM ke schválení  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  9,0,0 

 

254/11R/19 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

B )  s ouh l as í  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4 v rozsahu:  

a) úpravy finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

b) snížení milníkové hodnoty monitorovacího indikátoru 5 53 01 Počet 

podpořených bytů pro sociální bydlení z hodnoty 30 na hodnotu 15 

c) přidání monitorovacích indikátorů 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

s cílovou hodnotou 135, 7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola s cílovou 

hodnotou 32 a 4 11 01 Počet zpracovaných analýz rizik s cílovou hodnotou 2 

d) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků 
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o 240 účastníků 

e) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora 

zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 8,553 mil. Kč a navýšení 

alokace v opatření 4.2.2 Prevence sociálně patologických jevů o 17 mil. Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4 dle bodu B)                                           

T: 15. 4. 2019 
 

6.  SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

     Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: v RM již bylo schváleno, v ZM byl bod stažen – přepracováno, bylo projednáno  

v pracovní skupině, dnes předloženo RM  

- p. primátor předloží ZM a následně bude předloženo ministerstvu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

255/11R/19 

SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. přípravnou, analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility 

2. Akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

B )  uk lád á   
1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení přípravnou, 

analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné městské 

mobility a akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

T: 15. 4. 2019 

 

 

7.  Prodej části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o odkoupení 1 m2 – problém zaměření v katastru, podání obálky – návrh  

odprodeje za uvedených podmínek 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

256/11R/19 

Prodej části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ouh l as í  

1. s prodejem části pozemku p. č. 421/16 o výměře 1 m2 v k. ú. Klíše, označené dle 

geometrického plánu č. 1200, 1767 -183/2018 jako pozemek p. č. 421/22,  paní 

Adrianě Jedryskové, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m2 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

B )  uk l ádá  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                                                        T:  31. 12. 2019     

 

8.  Zřízení věcného břemene pro stavbu protipovodňového opatření - Povodí Labe 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: důvod předložení  - katastr odmítl zapsat toto VB – došlo k rozdělení pozemků 

- žádají, aby odpovídalo skutečnosti  

- úprava v návrhu na usnesení (doplnění čárky) 

Hlasování o návrhu v upraveném znění usnesení: 9,0,0 

 

257/11R/19 

Zřízení věcného břemene pro stavbu protipovodňového opatření - 

Povodí Labe 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení bezúplatného věcného břemene - pozemkové služebnosti, spočívajícího v 

právu zřízení, provozování, údržby a oprav inženýrských sítí sloužících k ochraně 

nemovitostí před zaplavením při povodni vybudovaných v rámci stavební akce 

programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. „Labe, Ústí nad Labem, levý 

břeh - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“ (čerpací šachty vnitřních vod, těsnící 

injektáž, železobetonový základový práh v komunikaci, nástavba stávající zdi a jiné 

doplňkové zařízení staveb vodních děl a hrází) na dobu neurčitou ve prospěch Povodí 

Labe, státní podnik, IČ 708 90 005 s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný 

z věcného břemene, takto: 

a) inženýrskou sítí byly zastavěny služebné pozemky (pozemková služebnost) p. č. 

4190/27, 4190/30, 4302/33, 4181/10, 4181/7, 4181/11, vše v k. ú. Ústí nad Labem  

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti s podnikem 

Povodí Labe, státní podnik, IČ 708 90 005 dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

9. Udělení souhlasu s údržbou a opravou „Průčelský potok“ 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Lesy ČR chtějí provést údržbu a opravu části koryta potoka – část je ve vlastnictví  

města a část MO – potřeba udělení souhlasu města k údržbě a opravě Průčelského potoka 

Hlasování o usnesení:  9,0,0 
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258/11R/19 

Udělení souhlasu s údržbou a opravou „Průčelský potok“ 
 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení souhlasu s údržbou a opravou koryta vodního toku na základě projektové 

dokumentace „Průčelský potok ř. km 0,000-1,200“ na pozemcích p. č. 696, p. č. 

703/1, p. č. 703/2, p. č. 703/3, p. č. 705, p. č. 706/2, p. č. 706/3, p. č. 706/4, p. č. 

859/1, p. č. 42/1, p. č. 88, p. č. 89, p. č. 337, p. č. 44/1, p. č. 229/1 a 245/1 vše v k. ú. 

Brná nad Labem a uzavření smlouvy s investorem Lesy České republiky, s. p. IČ: 

42196451, s tím, že dřevní hmota bude uložena na pozemku p. č. 229/1 k. ú. Brná 

nad Labem 

 

10. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 

obrany ČR 

  Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: zapojení dotace z MO ČR – oprava pomníku padlých ve Skoroticích, v nejbližší  

době by mělo být dokončeno – příspěvek ve výši 50 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

259/11R/19 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace 

Ministerstva obrany ČR 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 50,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 50,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku 50,00 tis. Kč na akci „Ústí nad Labem – 

oprava pomníku obětem 1. světové války“ 

 

11. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: předložena žádost – pro uvedenou úspěšnou sportovkyni – informace o dosažených  

sportovních výsledcích  

- žádá o 36 tis. Kč – komise navrhuje 30 tis. Kč 

Ing. Nechybová: poskytujeme zpětně – zde nadstandardní sportovní výkony  

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 
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260/11R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné 

žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na „Reprezentace města 

– Simona Jirková“ ve výši 30.000,- Kč 

 

12. Poskytnutí dotací v roce 2019 – Fond Rady města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: předložena žádost – Fond RM – připomenutí projednání žádostí pro 2 mladé  

sportovkyně - zjistilo se, že je ještě jedna - podáno do tohoto titulu za podmínky  

reprezentace města – komise navrhuje schválit částku 21 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  8,0,1 (Ing. Fialová se zdržela) 

 

261/11R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 – Fond Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Lydie Kováčová, nar. XXXXXX1976, bytem Velké Chvojno XX,  

na „Mistrovství světa a reprezentace ČR – Nela Kováčová“ ve výši 21.000,- 

Kč s účelem využití na úhradu nákladů za cestovné a ubytování 

 

13. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelově určených finančních prostředků 

z roku 2018  

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr.Müllerová, PhD.: RO – zapojení účelově určených prostředků – projekt ZŠ – zařazení do  

projektu – infrastruktura do škol – požadavkem bylo předfinancování – alokace částek  

= nyní přesun z FO na OMOŠ 

Ing. Tošovský: je důvodný předpoklad, že v r. 2020 by tyto prostředky mohly jít na školy,  

projekt IROP není ještě ukončen – přednostně se budou řešit školy, které si již požádaly 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  9,0,0 
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262/11R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelově určených 

finančních prostředků z roku 2018  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 921 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtovaných investičních výdajů ve výši 4 921 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací – 

poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 05, Základní škole Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 4 921 tis. Kč na akci 

„Rekonstrukce odborných učeben“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

3 975 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2018 nižším čerpáním rozpočtovaných investičních výdajů ve výši 3 975 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací – 

poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 05, Základní škole Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 3 975 tis. Kč na akci 

„Komplexní rekonstrukce učebny přírodní vědy“  

 

14. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr.Müllerová, PhD.: průtočky z MMR, ÚK a MŠMT ČR 

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

263/11R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

64,77 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 64,77 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 64,77 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 
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demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 200 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 200 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu 

studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 200 tis. Kč 

na realizaci projektu „Činoherní studio pro Ústecký kraj 2019“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

3 652,68 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

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 3 652,68 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 3 652,68 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

– Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 

organizaci ve výši 693,92 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizaci ve výši 1 980,77 tis. Kč 

- Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové 

organizaci ve výši 539,54 tis. Kč 

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci 

ve výši 438,45 tis. Kč  

 

15.  Rozpočtové opatření OMOŠ - ZŠ Hluboká, p. o. a MŠ 5. května, p. o. 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr.Müllerová, PhD.: RO pro ZŠ Hluboká a MŠ 5. května  

- ZŠ Hluboká – 100. let výročí školy 

- MŠ – cílová částka pro řed. a pracovnice – zajištění náhradního provozu – pomoc při 

úklidu po malování (odměny) 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

264/11R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ - ZŠ Hluboká, p. o. a MŠ 5. května, p. 

o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

140 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o celkovou částku 
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140 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci ve výši 80 tis. Kč 

na pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním oslavy 100. výročí založení školy 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské 

škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci ve výši 60 tis. Kč 

na pokrytí mzdových nákladů, včetně souvisejících zákonných odvodů  

2. odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu dle ustanovení 

§ 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

a) Ludmile Trešlové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, 

5. května 53, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/1/2019) 

 

16.  Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr.Müllerová, PhD.: Domov Velké Březno si zažádal u nadace ČEZ  o příspěvek na jedno 

koupací lůžko a koupací a sprchovací židle – nadace jim tuto dotaci přiznala – přijetí daru  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

265/11R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím nadačního příspěvku pro Domov Velké Březno, příspěvková organizace, 

Klášterní 2, 403 23 Velké Březno, od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, 

v celkové výši 100 000,00 Kč na nákup pomůcek 

 

17.  Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Ústí nad Labem 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr.Müllerová, PhD.: každoroční materiál, velikosti tříd jsou dány zákonem – udělení  

výjimky – zde odsouhlasení navýšení počtu (max. o 4 děti ve třídě) 

Ing. Fialová: je to dle převisu dětí na MŠ? 

PhDr.Müllerová, PhD.: zařízení musí odpovídat prostorově – navýšení kapacit v souladu  

s požadavky hygieny 

- řešíme dle školského zákona – musíme zajistit umístění do MŠ u dětí, o kterých víme 

- ze zákona je kapacita 24 dětí ve třídě, navýšení je možné o max. o 4  

- žádosti zde nejsou – bylo by obsáhlé – příprava na letošní zápis dětí  

- v příštím roce dáme žádosti do kolovadla (vzhledem k obsáhlosti) 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 
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266/11R/19 

Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol v Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského 

zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2019/2020 – 

zvýšení počtu žáků ve třídě  

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 

organizace 

b) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 

organizace 

c) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 

organizace 

d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 

organizace 

e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace 

f) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková 

organizace 

g) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace 

h) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková 

organizace 

i) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace 

j) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková 

organizace 

k) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 

organizace 

l) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace 

m) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace 

n) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvková organizace 

o) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková 

organizace 

p) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková 

organizace 

q) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková 

organizace 

r) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace 

s) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace 

t) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

u) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí  786/2, příspěvková 

organizace 

v) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace 

 



11. RM 

14 
 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol uvedených 

v bodě A) 

 

19. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV v rámci OP Potravinové a materiální 

pomoci (ÚK – Obědy do škol) 

       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr.Müllerová, PhD.: vyhlášení výzvy MPSV – materiál předložen na stůl – dodržení  

Termínu pro přihlášení (15.4.) - nutný souhlas zřizovatele – obědy do škol  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  9,0,0 

267/11R/19 

Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV v rámci OP 

Potravinové a materiální pomoci (ÚK – Obědy do škol) 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1 .  se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy MPSV  

č. 30_19_009 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, název 

projektu ÚK – Obědy do škol 

2 .  s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy MPSV č. 30_19_009 Operačního 

programu Potravinové a materiální pomoci mezi příslušnou základní školou nebo 

mateřskou školou statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, v rámci 

projektu ÚK – Obědy do škol 

B )  z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru městských organizací a 

školství 

a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám 

statutárního města Ústí nad Labem se zapojením do projektu v rámci výzvy 

uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení 

b) k vydávání souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství mezi příslušnou 

základní školou nebo mateřskou školou statutárního města Ústí nad Labem a 

Ústeckým krajem uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení 

 

18.  Rozpočtová opatření KP a KT 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Mgr. Ing. Nedvědický: návrh RO – jedná se o ITI – převod rozpočtových prostředků dle  

písemného materiálu ve výši 335 tis. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  9,0,0 
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268/11R/19 

Rozpočtová opatření KP a KT 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  335,70 tis. 

Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

335,70 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b)  zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 335,70 tis. Kč takto: 

- 257,40 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

-   78,30 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

20. Zmocnění k jednání ve věci Mariánského mostu 

 Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o zmocnění p. primátora – mimosoudní narovnání ohledně  

Mariánského mostu – informace o minulém jednání  

Mgr. Ing. Nedvědický: návrh RO: inciativa jednání ohledně causy Mariánského mostu  

- výzva p. Hausenblase k projednání v ZM  

Mgr. Ing. Nedvědický: připravení workshopu – vyzveme členy ZM k účasti a projednání  

causy  

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  9,0,0 

 

269/11R/19 

Zmocnění k jednání ve věci Mariánského mostu 
 

Rada města po projednání 

 

A )  zmo cňu j e  
1. Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města 

a) k jednání o návrhu mimosoudní dohody ve věci sporu vedeného Okresním 

soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 11 C 215/99 (tzv. causa Mariánský most) 

 

21. Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 1/2019 
 Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: potřeba řešení současné situace – návrh podpisu gesčního člena RM  

- citace úpravy návrhu na usnesení (písemný souhlas čl. RM majícího danou oblast ve 

své gesci) 

Hlasování o usnesení: 8,0,1 (zdržela se: Ing.Nechybová) 
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270/11R/19 

Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 1/2019 

 
Rada města po projednání 

 

A) v y d á v á   s  účinností od 9. 4. 2019 

1. dodatek č. 2 ke směrnici Rady města č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek 

 

22. Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s. 

  Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
 

Mgr. Studenovský: dostali jsme dnes žádost představitelů FK – zpracování ZP na hodnotu  

akcií  

Mgr. Ing. Nedvědický: žádost dnes na stůl – požádáme Ing. Nechybovou připravit kroky  

k ocenění akcií 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 9,0,0 

 

271/11R/19 

Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. 
 

Rada města po projednání 

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 

předpisů v působnosti valné hromady společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. žádost společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. o ocenění akcií této 

společnosti 

B )  s ch va lu j e  

1. zahájení úkonů směřujících k zajištění zpracování znaleckého posudku ve věci 

ocenění akcií výše uvedené společnosti 

 

Různé: 

Ing. Fialová: předání informace z jednání komise pro územní plánování a urbánní rozvoj  

- informace o usnesení z Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj (písemně na 

stole) 

- citace návrhu na usnesení  

Hlasování o usnesení: 8,0,1 (zdržel se: L. Konečný) 
 

272/11R/19 

Informace o usneseních Komise pro územní plánování a urbánní 

rozvoj  
 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e    n a   v ě d o m í 

1. doporučení komise pro územní plánování a urbánní rozvoj ve věci: 
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a) záměru rekonstrukce a rozšíření železničního tělesa v úseku Hlavní nádraží – 

OC Forum 

b) záměru oboustranné rekonstrukce chodníku v Pařížské ulici 

c) námětu řešení prostoru mezi Grandem a objektem Policie České republiky 

B) p o v ě ř u j e 

1. Ing. Evu Fialovou 

a) prověřit jednotlivá doporučení komise a následně o závěrech informovat RM 

a komisi 

 

T: 30. 9. 2019 

 
 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   
 

Ing. Eva Fialová…………………………………………………………. 

 

 

Miroslava Lazarová………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

                 primátor města   

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města, ZM – zastupitelstvo města  

RO – rozpočtové opatření 

PD – projektová dokumentace 

VB – věcné břemeno 

MO – městský obvod 

 

 


