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Z Á P I S 

  z 12. jednání  Rady města Ústí nad Labem 

dne 29. 4. 2015 

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

Jednání zahájil a řídil ing. Josef Zikmund, primátor města.  

Omluveni: Bc. Martin Mata, MBA 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Haidler 

   Pavel Štěpař 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

45. Historický majetek obce – k.ú. Skorotice 
      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

46. Servisní smlouva na servisní podporu aplikace RISK od 1.1.2015 – 31.12.2015 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

47. Servisní smlouva na servisní podporu aplikace RISK od 1.1.2015 – 31.12.2015 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

Předřazení bodů č. 42 a 45 jako body 9 a 10 

p.Hausenblas: jako body č. 49 a 50: trestní stíhání v kauzách vítání občánků a přestupky  

v dopravě – projednat na základě nových informací 

 

Hlasování o programu:  6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

Program byl schválen. 

 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Upravený návrh na usnesení k bodu č. 36 
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V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 4, 17, 18, 21, 28, 35, 38, 40, 42 

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr.Javorčák:  na stole předložena tabulka s přehledem plnění usnesení – rekapitulace,  

- žádný úkol nebyl nesplněný – RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  

Tomková Yveta ano 

 

378/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Severní Terasa 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

p.Hausenblas: proces poskytování finanční pomoci MO – akce je připravena 

- poskytujeme peníze na výstavbu parkoviště za cca 2,5 mil. Kč  

p.Tomková: pokud bude realizováno za částku nižší – vrátí se prostředky MmÚ  (nelze  

přesně vyčíslit) 

p.Krejčí: dotaz, zda už je na parkoviště připraven projekt 

p.Dufek: je už vydáno stavební povolení  

 -    budou to účelově vázané prostředky - příp. vratka zpět na MmÚ 

- PD je hotová, je to naceněno na 2,5 mil Kč, více to rozhodně nebude  

- parkoviště v ul. Stavbařů – situace je zde obdobná jako na Doběticích, chybí zde 

parkovací místa,  je zde evidováno 5 tisíc vozidel, parkoviště nebude placené, 

vznikne  99 nových parkovacích míst 

p.Zrníková: parkoviště je připraveno i pro obyvatele, kteří sem budou jezdit z města (je na  

rozhraní parku), jsou tam i jesle, obslužnost dětí z MŠ 

ing. Jakubec:  je zde uvedeno, že je to účelově vázaná dotace – v případě nevyčerpání se  

vrátí, musí se vyúčtovat – není třeba doplňovat usnesení 
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Hlasování o usnesení:     7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

379/15 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Severní Terasa 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 2 500 tis. Kč takto:   

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků v 

celkové výši 2 500 tis. Kč    

b) poskytnutí   účelové   investiční   dotace   pro   MO   Severní   Terasa  ve výši   

2 500  tis. Kč, sk. č. 03 na realizaci akce „výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“ 

 

3. Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

K materiálu diskuse nebyla.  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

  

380/15 

Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

    
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 23 292 tis. Kč - zapojení  

účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 23 292 tis. Kč – 

v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí účelové dotace z Ústeckého 

kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 23 292 tis. Kč na podporu 
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sociálních služeb v roce 2015 takto: 

DS Bukov 1 107,00 tis. Kč 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 750,60 tis. Kč 

DS Dobětice 5 914,80 tis. Kč 

DS Velké Březno 3 235,20 tis. Kč 

Pečovatelská služba 522,00 tis. Kč 

DS Krásné Březno 3 819,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa 6 027,60 tis. Kč 

DS Chlumec 1 915,80 tis. Kč 

     
4. Objednání finančního auditu a auditu účetnictví MmÚ za r. 2014 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
 

Ing.Jakubec: materiál se předkládá na základě požadavku náměstka Bc. Maty – plyne  

z koaliční smlouvy 

- objednat a provést finanční audit, proběhlo přezkoumání hospodaření MmÚ 

pracovníky KÚ 

- ověřování účetnictví –pokud  bude schváleno – znovu dojde k prověřování 

účetnictví výběrovým způsobem  

- součástí auditu také návrh na posouzení daňových souvislostí (věc důležitá, která 

má vliv na hospodaření města) 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

381/15   

Objednání finančního auditu a auditu účetnictví MmÚ za r. 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. objednání finančního auditu a auditu účetnictví Magistrátu města ÚL za r. 2014 u 

auditorské společnosti vybrané v souladu se Směrnicí RM o veřejných zakázkách za 

cenu maximálně 242 tis. Kč vč. DPH  

2. rozpočtové opatření na zajištění finančních zdrojů na audit dle předchozího bodu 1. 

takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků v 

celkové výši 242 tis. Kč    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

provozní výdaje odd. rozpočtu ve výši 242 tis. Kč  
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5. Bezúplatný převod movitého majetku na Úřad práce ČR 

    Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí hospodářské správy 

 

ing.Janík: předkládáme k převodu nábytek, který používají zaměstnanci Úřadu práce - ten  

byl pořízen z dotace MF ČR na výkon této agendy 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

382/15 

Bezúplatný převod movitého majetku na Úřad práce ČR 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatný  převod  movitého majetku pořízeného z neinvestiční účelové dotace 

MF ČR v celkové účetní hodnotě 173 644 Kč na Úřad práce České republiky, dle 

seznamu movitého majetku v příloze č. 3 důvodové zprávy 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru hospodářské správy MmÚ 

a) uzavřít s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem smlouvu o 

bezúplatném převodu movitého majetku dle bodu A)  

T:  31. 5. 2015 

          
6. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů úhrady sankcí za  

    porušení rozpočtové kázně 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: domluvili jsme se na pracovní skupině, že se podá odvolání -  očekáváme,  

že MF ČR rozhodne v náš prospěch 

- je nutné částky uhradit, aby se předešlo příp. sankcím – nelze nyní uvést, kolik % 

by mohly činit  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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383/15        

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů 

úhrady sankcí za porušení rozpočtové kázně 

     
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů úhrady sankcí za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 1 937,65 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1 937,65 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

přípravy a realizace investic, ve výši 1 937,65 tis. Kč (odvod za porušení 

rozpočtové kázně na akce „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba a 

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-

německých studií Collegium Bohemicum“) 
     

7. „Plavecký areál Klíše“ – dodatečné stavební práce 2 – informace  

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo k předloženému materiálu - nová důvodová zpráva na stole  

- jedná se o dodatečné stavební práce – některé chyběly v PD, některé se objevily 

během stavby nebo jako požadavky Městských služeb – např. vyhřívanou část u 

venkovního skokanského bazénu - v zimě by se musela jinak solit – dopad na 

dlažbu, užitkovost pro občany 

- poslední odstavec – doplněn na základě čtvrtečního kontrolního dne na PHK 

- zabezpečovací systém – důležitý pro pojištění (je vyvolán požadavkem MS 

pro případ pojistné události) 

p.Hausenblas: dotaz, zda se počítá v PHK s připojením na sítě Metropolnet (pokládka  

kabeláže) - je optika přivedena na PHK?  

– nutné pokrytí Wi-Fi pro návštěvníky 

Ing.Šartnerová: v současné době řešíme tento požadavek – nevíme, zda toto PD dostatečně  

zohledňuje 

- kontrola elektriky a slaboproud – nyní řešíme ve vztahu k požárníkům  

- denně řešíme problémy na PHK – každodenní změny 

- napadeno špatné architektonické řešení barevnosti – ing. arch. Charvát změnil 

barevnost obkladů a jiných prvků – intenzivně pracuje od minulého týdne na 

vnitřním vybavení  

p.Štěpař: trafostanice – mělo dojít ke změně – zařízení pro napěťovou hladinu i na 22 kV 

- je o tom udělán nějaký zápis (dobrozdání) s  ČEZ? 

Ing.Šartnerová: ano – máme to od ČEZ písemně, je to ve složce 

- jednání probíhala intenzivně, nyní k tomu přistoupili jako k havárii, došlo 

k odpojení, trafostanice bude co nejdříve vyměněna 

p.Štěpař: pokud nebude instalována „obojetná“ – realizační částka bude jiná 

- potřebujeme písemné dobrozdání od ČEZ, abychom mohli požadovat ten rozdíl 

- dohodnout s ČEZ, že náklady, které převýší původní rozpočet v PD, uhradí ČEZ 

- pokud dojde ke zpoždění, můžeme škody, které nám to způsobí, vymáhat 
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Ing.Šartnerová: na TS s výkonem 22 kV máme alokovány peníze v rozpočtu – do celkových  

nákladů musíme nasčítat kabeláž, montáž 

- v této fázi potřebujeme mít v provozu elektriku pro další zdárný průběh stavby 

- řešíme ve spolupráci s MS 

p.Štěpař: ORM zajistí písemný souhlas ČEZ o uhrazení vícenákladů  

Ing. Zikmund: doplnit toto do důvodové zprávy materiálu 

p.Hausenblas: dotaz na opravu střechy na PHK 

Ing.Šartnerová: udělala se sonda, včera tu byl znalec – zatím nemáme od něj písemné  

vyjádření  

- oba navržené způsoby jsou špatné (skladba střechy špatně) 

- nově navržená v PD – nevíme, jaký bude konečný závěr, slíbil písemné vyjádření  

- nutné brát v úvahu, že se tam bude topit, je tam vlhko, záchytný systém – 

nepravidelná mozaika  

- nejsou jasné detaily kotvení střechy  

p.Štěpař: zkonzultovat závěr znalce s původním navrhovatelem PD 

- až budete mít písemné vyjádření, zkonzultujte s p. Slívou (fundovaný odborník na 

střešní konstrukce) 

p.Hausenblas: nové navržení střechy – musí odpovídat životnosti stavby  

- pokud by mělo dojít k rekonstrukci střechy – přistoupit k zateplovacímu standardu 

(zateplení) 

Ing.Šartnerová: zvažuje se, zda nepokrýt střechu ještě jedním pásem – musel by se  

dopracovat statický posudek  

p.Štěpař: doporučení naplánovat schůzku se zhotovitelem a statikem  

ing.Hýbner: elektronický odbavovací systém – na provoz nestačí Wi-Fi – počítat s tím 

- dotaz, zda se na PHK nebudou měnit podhledy 

Ing.Šartnerová: ne – zůstávají původní, uchycení je v bezvadném stavu, budou se jen  

opravovat 

p.Štěpař: čekají nás ještě další vícepráce, jak je na tom výroba vany? 

- zahraniční firma garantovala termín výroby 

Ing.Šartnerová: jsou technické problémy – ve čtvrtek proběhlo zaměření, ale bazén nemá  

ani jednu stranu kolmou 

- zítra je kontrolní den na PHK 

p.Hausenblas: doplnit do důvodové zprávy nutnost Wi-Fi 

Ing.Šartnerová: na kontrolní dny chodí i zástupci z MS - doplníme 

Ing. Zikmund: formulace návrhu na doplnění usnesení - bod B) úkol pro Ing. Šartnerovou:  

zajistit písemný souhlas ČEZ s tím, že rozdíl nákladů na instalaci transformátorů  

z napěťové hladiny 10 na 22 kV bude hradit ze svých zdrojů 

 

Hlasování o usnesení o upraveném návrhu: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

  

384/15  

„Plavecký areál Klíše“ – dodatečné stavební práce 2 – informace  
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Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í  

1. informaci o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné práce 2 pro 

stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

B) u k l á d á 

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a) zajistit písemný souhlas ČEZ s tím, že rozdíl nákladů na instalaci transformátorů 

z napěťové hladiny 10 kV na 22 kV bude hradit z vlastních zdrojů 
    

8. Projekt „E-QUALITY“ – zapojení města do přípravné fáze projektu v rámci  

    programu URBACT III 
    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu  

p.Haidler: jaké budou další náklady v časovém horizontu? 

Ing.Šartnerová: zájem ze strany města  - nyní teprve přípravná fáze  

- konzultováno s nám. Bohuňkovou  

- bude to 2,5 letý proces, kterého se zúčastníme, neboť má pozitivní charakter 

(informovanost žáků) 

Bc.Bohuňková: jedna z možností jak financovat vzdělávací politiku města 

- nastavit standardy pro využívání IT technologií při vzdělávání ve školách 

- preventivní složka – učit děti, jak bezpečně využívat internet 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

385/15    

Projekt „E-QUALITY“ – zapojení města do přípravné fáze 

projektu v rámci programu URBACT III 

   
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o: 

a) programu nadnárodní spolupráce URBACT III 

b) projektu E-QUALITY 

B) s c h v a l u j e  

1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v přípravné  fázi zahraničního projektu  

E-QUALITY s předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na 

město Ústí nad Labem na 6 měsíců ve výši 15 tis. EUR (cca 412,50 tis. Kč vč. 
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DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši 2,25 tis. EUR (cca 

61,88 tis. Kč vč. DPH) 

 

46. Smlouva o poskytnutí dotace – Plavecký areál Klíše 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: předložení materiálu na stůl z časových důvodů: na základě usnesení  ZM  

předloženo znovu do RM (citace usn. ZM) 

- projednáno s Mgr. Studenovským, ved. PEO KT 

Ing. Zikmund: proces schvalování smluv – doplnit do důvodové zprávy  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 

386/15 

Smlouva o poskytnutí dotace – Plavecký areál Klíše 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Plavecký areál Klíše 

(reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/75.01191) 

  

42.Vankol - souhlas s mimosoudním vyrovnáním 

      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

K jednání RM byl přizván Mgr. Studenovský, ved. PEO KT 

 

Mgr.Studenovský: krátké úvodní slovo, předložení materiálu z důvodu toho, že zde nastala   

důkazní nouze 

p.Haidler: zvážit, zda nedoplnit vyvození osobní odpovědnosti (proč jsou nestandardní  

podmínky) – musí se dořešit  

Mgr.Studenovský: připravoval jsem materiál z hlediska probíhající soudního sporu 

- snaha minimalizovat škodu – proto je zde dnes předloženo 

- Vankol světla dodal,  žaluje nás o 150 tis. Kč za ta nová světla 

- nevím, zda jsou původní světla někde deponována 

p.Hausenbals: doplnit do usn. bod C) vyvození osobní odpovědnosti  

Mgr.Javorčák: snažili jsme se doklady dohledat – nedohledali, změnový list – měl být  

vyhotoven – ten neexistuje 

Mgr.Studenovský: OK se tím zabýval 3 týdny – podklady nenašel  

- protokol z OK je předložen v kolovadle 
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- doporučuji přijmout usn. v navrženém znění – nutné dořešit soudní spor a příp. 

předložit do příští RM způsob vyvození odpovědnosti  

p.Krejčí: citace z protokolu a zápisu ohledně dodávky osvětlení v Císařském sále  

Mgr.Studenovský: formulace bodu C) na základě diskuse v RM: ukládá primátorovi města 1. 

uložit auditorovi provedení kontroly podkladů ve věci investiční akce Muzea města Ústí nad 

Labem s cílem nalezení odpovědnosti konkrétních osob 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta nepřítomna 

 

387/15 

Vankol - souhlas s mimosoudním vyrovnáním 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav soudního sporu žalobce spol. Vankol spol. s r.o., IČ 186 31 011 proti 

žalovanému Statutárnímu městu Ústí nad Labem o zaplacení částky 158.000,- Kč 

s příslušenstvím, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod č.j. 19 Ecm 

72/2013 

B )  s ch va lu j e  

1. mimosoudní vyřešení sporu uvedeného v bodě A) tak, že Statutární město Ústí nad 

Labem uhradí společnosti Vankol spol. s r.o. částku ve výši 150.000,- Kč s tím, že 

spor tím bude ukončen a společnost Vankol spol. s r.o. nebude požadovat žádné 

další plnění 

C )  u k l á d á 

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) uložit auditorovi provést kontrolu podkladů ve věci investiční akce Muzea 

města Ústí nad Labem, p. o. s cílem nalezení odpovědnosti konkrétních osob 

 

45. Historický majetek obce – k.ú. Skorotice 
      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

Mgr.Studenovský: úvodní slovo – materiál se týká jedné z mnoha žalob na historický   

majetek obce 

- zpětvzetí žaloby – uvedení důvodů – označení pozemků, na které město nemá 

nárok – dohledali jsme v archivu  

= majetek nikdy obci nepatřil, patří státu     

 

 

 

 

 

 



Zápis z 12. RM 

11 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta nepřítomna 

 

388/15 

Historický majetek obce – k.ú. Skorotice 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zpětvzetí žaloby vedené Okresním soudem v Ústí nad Labem pod č.j. 9 C 57/2013 

proti České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

  
B )  uk lád á  

1. Mgr. Miloši Studenovskému, vedoucímu PEO KT 
a) zajistit zpětvzetí žaloby dle bodu A) tohoto usnesení 

 

49. Přistoupení k žalobě – Vítání občánků 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora - ústně 

 

p.Hausenblas: není předložen písemný materiál - reakce na včerejší stav – vysvětlení situace 

- novináři se ptali na stanovisko města – obvinění původních představitelů města 

- znalecký posudek Policie ČR zní na škodu 1 mil. Kč – město nemá právo nahlédnout  

do spisu 

- současná politická reprezentace – pověřit primátora k přistoupení ke vzniklé škodě,  

škoda bude vyčíslena dodatečně znaleckým posudkem  

Ing. Zikmund: nejsme účastníky řízení, informace se dozvídáme z médií  

Mgr.Studenovský: na počátku kauzy jsme byli dotazováni, zda se připojíme k uplatňování  

škody a zda jí máme vyčíslenou 

- je problém se připojit k řízení, pokud škodu neznáme = musí být přesně vyčíslena 

a specifikována  

- jinak nás trestní senát vyloučí – odkaz na civilní řízení (musíte zaplatit poplatek 

ze žalované částky – neznáme ji) = k žalobě musí být podklady  

p.Hausenblas: když byla policie schopná vyčíslit škodu, proč to neumíme my? 

- škoda musela evidentně vzniknout, jinak by nebyl proces zahájen 

Mgr.Studenovský : neumíme vyčíslit výši škody – na základě rozsudku můžeme v civilním  

řízení požadovat náhradu škody – můžeme se „opřít“ o škodu z rozsudku po  

proběhlém soudu – bude už jasné, že škoda byla skutečně způsobena 

- nyní jde o domnělou škodu ve znaleckém posudku (Policie ČR) 

p.Haidler: informace o čerpaných částkách (přímo občánkům čerpáno „jen“ 612 tis. Kč) 

Mgr.Studenovský: popis procesu až do podpisu smlouvy (veřejná zakázka, 1 uchazeč) 

- doporučuji počkat na výsledek soudu  
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50. Přistoupení k žalobě – přestupky v dopravě 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora - ústně 

 

p.Hausenblas: informace o situaci ohledně obvinění 3 úředníků z OK v odd. přestupků 

- stanovisko města – neumíme vyčíslit škodu, v jaké výši městu vznikla  

- je zde evidentní, že ke škodě došlo – zadat ZP k vyčíslení  škody  

Mgr.Studenovský: jedná se o cca 1400 přestupků, škoda pravděpodobně vznikla 

- nikdo tu škodu nevyčíslí – každý přestupek může dopadnout jinak 

(napomenutí, uložení pokuty, pokuta v jiné výši v jednotlivých přestupcích) 

= nelze stanovit výši škody 

- není možné se přihlásit do řízení bez stavení výše škody 

- doporučuji počkat na ukončení soudního řízení 

p.Štěpař: vnímáme to jako pochybení, Policie ČR se musí zabývat podáními  

p.Hausenblas: materiály 49 a 50 stahuji, neboť nejsme schopni škodu vyčíslit, informace o  

případném dalším postupu  

 

9. Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k bodům 9 a 10 (RM nyní jedná jako VH) 

  

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

389/15  

Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. v předloženém 

znění 
 

10. Stanovy společnosti Metropolnet a.s. 

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

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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390/15  

Stanovy společnosti Metropolnet a.s. 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

Stanovy společnosti Metropolnet a. s. v předloženém znění 

 

11. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou  

      dopravou – dodatek č. 2 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu, projednáno s právníkem –  

dodatek č. 2 je stejný typ jako dodatek č. 1 

p.Haidler: dotaz, zda obslužnost zůstane stejná 

ing.Dařílek: hustota se nemění, dodatek je vyvolán z důvodu finančního vypořádání  

s okolními obcemi 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA zdržel  Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

391/15   

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou dopravou – dodatek č. 2 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou dopravou 
 

12. Uzavření mostů na silnici č. I/13 v obci Jílové – objízdné trasy 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu , omezení na dopravních  

mostech pro nákladní vozidla v Jílovém u Děčína 

- informativní zpráva pro RM – objízdná trasa pro nákladní automobily na 2 roky 

p.Haidler:  medializovat v Městských novinách – informovat veřejnost  

ing.Dařílek: poskytneme informaci pro občany – čekáme na rozhodnutí KÚ 
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Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

392/15    

Uzavření mostů na silnici č. I/13 v obci Jílové – objízdné trasy 

     
Rada města po projednání 

 

A )  b ere   na   v ědo mí  

1. informaci o uzavření mostů na silnici I/13 v obci Jílové a o objízdných trasách 

vedených po silnicích I. třídy č. I/62, I/30 a II. třídy č. II/613 na území Statutárního 

města Ústí nad Labem 
 

13. Okružní křižovatka Krásné Březno – stanovisko města k výstavbě 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému materiálu -  informace o jednání v průběhu  

minulých let s ŘSD  

- ŘSD po nás požádalo vyjádření, zda město stále trvá na realizaci projektu – RM 

musí rozhodnout, zda bude podporovat tuto soukromou investici 

- město by mělo trvat jako na investici státu, nepodmiňovat výstavbou centra, ale 

napojení na infrastrukturu – v tomto smyslu navrženo usnesení 

p.Štěpař:  trvat na realizaci stavby s ohledem na zlepšení dopravní situace v dané lokalitě  

Bc.Bohuňková: co tam chce investor stavět – zda i obchodní centrum? 

Ing.Dařílek:  ano, původně zde mělo být centrum – ono to napojení prostoru tam de facto je,  

předpokládalo se jeho rozšíření a další napojení na ul. Karolíny Světlé 

- popis vedení trati MHD  

- dopravní výstavba je pro město výhodná 

- celou investici nebude hradit jen investor, např. chodníky bude hradit město 

- investorem je CPI  

p.Hausenblas: CPI zde chtělo stavět obchodní komplex, měla sem být zavedena linka MHD  

-     informace z jednání s ŘSD   

- chceme jiný kruhový objezd – zlepšení dopravní obslužnosti  

- informace o projektu CPI – záměr vybudování obch. centra  

p.Štěpař: vstřícná jednání vůči investorům ve městě 

p.Krejčí: dotaz, zda by se město dozvědělo o takto významné investici, pokud by RM  

neřešila okružní křižovatku  

ing.Dařílek: vyjádření města by k takto významné investici bylo – stanovisko města  

k územnímu řízení (ORM) 

- trasování MHD – nemá kontinuitu napojení – podmínka města k přepojení 

trasování trolejbusu 

p.Hausenblas: vyvolat jednání s CPI o plánovaném investičním záměru (upřesnění) 

p.Krejčí: doporučuji dnes stáhnout materiál a doplnit ho o další informace 
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ing.Dařílek: je nutné se dnes vyjádřit – vzít materiál na vědomí a uložit vést jednání  

s investorem a ŘSD 

- výsledek jednání by byl poté předložen do RM 

p.Tomková: nemám relevantní podklady k tomu, abych se k tomu mohla vyjádřit za MO 

- příp. svoláme mimořádné jednání ZMO, projednáme s občany obvodu  

ing.Dařílek: formulace nového návrh na usnesení  

 

Hlasování o nově předloženém usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

393/15 

Okružní křižovatka Krásné Březno – stanovisko města k výstavbě 

   
Rada města po projednání 

 
A )  b ere   na   v ědo mí  

1. informaci o stavbě okružní křižovatky Krásné Březno  

B )  u k l á d á 

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) svolat jednání s investory v dané lokalitě 

    

14. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – Prodejní jednotky za nádražím 

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

 

Ing.Dařílek: zde se jedná o technický materiál – vyúčtování ze správné položky rozpočtu  

- projednáno s nám. Matou  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

394/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – Prodejní 

jednotky za nádražím 

   
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 875 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. 03, 

ve výši 875 tis. Kč akce Sanace svahu Olešnice 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. 03, 

o celkovou částku 875 tis. Kč na akci Prodejní jednotky Zanádraží Ústí n.L. – 

stavební úpravy 

 

15. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku - nákup skenerů pro registr vozidel  

      – zapojení dotace MD 

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

  

Ing.Dařílek: přijetí dotace na pořízení skeneru na pracoviště registru vozidel 

- ministerstvo již převedlo uvedenou částku – zbylé skenery zaplatí MmÚ ze svého 

rozpočtu -  potřebujeme jich celkem 5 

- novela zákona stanovila, že registrační místo musí skenovat podklady do el. 

podoby 

- musíme zajistit vybavení pracovišť tak, abychom neprodlužovali lhůty obslužnosti 

na registru vozidel 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

395/15   

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku - nákup skenerů 

pro registr vozidel – zapojení dotace MD 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku  - zapojení účelové neinvestiční 

dotace z Ministerstva dopravy ČR ve výši 36,30 tis. Kč  takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o částku 36,30 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu neinvestiční 

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

celkovou částku 36,30 tis. Kč v položce ostatní výdaje odboru 

 

16. RO ODM  – pojistné náhrady 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému písemnému materiálu - vrácení fin. prostředků,  
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které ODM uhradil za škodní události – nyní vrací pojišťovna 113 tis. Kč 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 396/15 

RO ODM  – pojistné náhrady 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 113,72 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 113,72 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 odboru dopravy a 

majetku  – oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 113,72 tis. Kč 

na zajištění správy majetku města 
   

17. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1356/3 v k. ú. Bukov 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo -  záměr pronájmu části pozemku o uvedené výměře 

- žadatel chce část pozemku využít pro návštěvníky zařízení na rozšíření parkování  

- proč je lhůta do 6/2015 – vychází s uzavřené smlouvy 

- MK projednala a doporučila pronájem za 15 Kč/m
2
  

- V návrhu na usn. v bodě D) – parkovací místa budou převedena do majetku města  

po skončení nájmu  

p.Krejčí: velký dopravní problém v celé ulici, parkuje zde velké množství aut – provoz se  

ještě zvětší, vyřešit průjezdnost silnice (auta parkují podél cesty)  

Bc.Bohuňková: je tam i jízdárna a veterinární ordinace 

Ing.Dařílek: dnes na té ploše parkují nepovoleně – město bude mít z plochy příjem, investice  

zhodnotí náš majetek 

- požadovali po nás ještě souhlas s umístěním rampy pro vozíčkáře 

- to je samostatné stanovisko, není možné zmenšovat veřejnou plochu  

- k tomu (PD) se bude vyjadřovat Policie ČR (souhlas dopravního inženýra)  

- musí splnit podmínky uvedené v záměru - jinak by nebylo možné uzavřít nájemní 

smlouvu  

p.Haidler: dotaz na výši částky - 15 Kč  

ing.Dařílek: ano, je to standardní částka  

Ing. Zikmund: kdo bude kontrolovat, že za 4 roky bude posyp vyměněn 

Ing.Dařílek: to je věcí SÚ, kontrolují zachycování ropných produktů (úkapů) 

- není jisté, že tam bude tato navržená plocha – budou se ještě vyjadřovat dotčené 

orgány – může být požadován např. pevný povrch  
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Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

  

397/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1356/3 v k. ú. Bukov 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1356/3 o výměře cca 140 m
2
 v k. ú. Bukov pro 

neziskový spolek Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., IČ 03046958 a 

uzavření nájemní smlouvy po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu určitou do 30. 6. 2019 

c) účel nájmu: parkování osobních vozidel 

d) plocha pro parkování bude realizována jako zpevněná tak, aby nedocházelo k 

vyvážení nečistot na přilehlou komunikaci, a po skončení nájmu bude 

bezúplatně předána do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

e) dopravní plochy budou realizovány (včetně napojení na komunikační síť) dle 

zjednodušené projektové dokumentace, která musí být zpracována osobou 

odborně způsobilou 

f) před stavbou parkoviště bude požádán správce veřejného osvětlení o vyjádření 

ke stavbě  

g) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

     
18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 686/1 v k. ú. Všebořice 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - jedná se o pozemky přiléhající ke křižovatce na odbočce  

k Baumaxu 

- provozovna pneuservisu by ráda rozšířila své fungování – požádali o prodej části 

pozemku – byl vypracován ZP – kupní cena 624 Kč/m
2
 za podmínek VB (kabel 

signalizace) 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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398/15 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 686/1 v k. ú. Všebořice 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 686/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Všebořice   za 

těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 624,- Kč/m
2
 

b) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

c) při prodeji bude ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro umístění, 

provozování, údržbu a přístup k zařízení a kabelovým vedením přilehlé světelné 

křižovatky a veřejného osvětlení 

d) na náklady budoucího vlastníka bude provedeno pěší propojení chodníku podél 

silnice I/30 a provedena přeložka kabelů světelné signalizace 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a zřízením věcných břemen 

včetně geometrických plánů a znaleckého posudku 

      
19. Svěření pozemku p. č. 3241/102 v k. ú. Střekov do správy MO Střekov 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo -  jedná se o standardní materiál – rozčleňování pozemků  

- zjištěno místním šetřením -  zpět vrácení tomu, komu byl původně svěřen 

- Střekov si převezme i uzavřenou smlouvu na stánek  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

399/15 

Svěření pozemku p. č. 3241/102 v k. ú. Střekov do správy MO 

Střekov 

      
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. svěření pozemku p. č. 3241/102 o výměře 545 m
2
, ostatní plocha – zeleň, v k. ú. 

Střekov do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 
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20. Pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - RM schválila v 1/2015 záměr pronájmu uvedených prostor a  

stanovila podmínku minimální výše nájemného na 5 tis. Kč/m
2
 

- MK obdržela 2 nabídky, zkontrolovala je, vyjasnila si bezdlužnost, obě byly 

v pořádku – informace o nabídkách  

- MK doporučila RM schválit pronájem s Bohema  sklo-porcelán s.r.o. 

- Důvodem byl typ toho, co se tam bude prodávat (sortiment odpovídá víc 

charakteru domu) – citace usn. MK 

p.Hausenblas: nesouhlasil jsem s tím názorem, ale MK se přiklonila k nižší nabídce 

- budu navrhovat protinávrh, aby nájem dostal P. Ha Van Hoc (finanční hledisko) 

p.Krejčí: podporuji názor zohlednit prodávaný sortiment  

p.Štěpař: jedná se o pronájem v centru města – vhodnější prodej skla než ovoce a zeleniny i  

za cenu finančního rozdílu = zkulturnit centrum města  

Bc.Bohuňková: výpis z usn. MK: bezdlužnost je na jiné jméno než je žadatel 

Ing.Dařílek: došlo k administrativní chybě ve jménu – vyjasnilo se, je zkontrolováno, je  

v pořádku 

- záměr pronájmu původně zveřejněn na 6 tis. Kč – to se ale nikdo nepřihlásil, 

předloženo znovu do RM – snížení na 5 tis Kč – takto byly předložen 2 nabídky, 

které splňují vypsané podmínky 

p.Haidler: také doporučuji preferovat sortiment vzhledem k poloze objektu 

ing.Dařílek: žadatel č. 2 má sídlo i v Hradišti – je to stejný provozovatel, ale nevíme, zda  

tento objekt opustí 

- stanovisko řed. Archivu – neznehodnocovat vážnost archivu (ne vstup přes 

zahrádku) 

p.Hausenblas: podání protinávrh: uchazeč č. 2 Ha Van Hoc 

 

Hlasování o protinávrhu: 1, 4, 2 

Zikmund Josef, Ing. proti 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav proti 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan Proti 

Bohuňková Jana, Bc. zdržela Štěpař Pavel zdržel se 

  Tomková Yveta proti 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 6,1, 0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA proti Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

  

400/15 

Pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

    
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. pronájem nebytových prostor o výměře 86 m
2
 (prodejna, sklad, WC) v přízemí 

objektu Hrnčířská č. p. 65 na stavební parcele č. 2686 v k. ú. Ústí nad Labem 

společnosti BOHEMA sklo-porcelán s.r.o., IČ 03644162 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 5.000,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

b) účel nájmu: provozování prodejny skla a porcelánu 

c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

f) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu a 

zásobování, není určen pro zákazníky obchodu 

g) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku 

h) nájemce nebude rušivě zasahovat do designu výkladců a do pole pro název své 

provozovny umístí nápis provedením, typem písma a jeho barvou shodný se 

stávajícími nápisy 

i) nájemce nesmí na fasádu domu umisťovat markýzy a reklamní poutače 
    

21. Prodej pozemků mimo obec Ústí nad Labem – ŘSD ČR 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - město vlastní 2 pozemky, které se dotýkají stavby dálnice  

– informace o historii nabytí pozemků 

- zcelit majetek státu tak, aby pozemky pod dálnicí D8 byly ve vlastnictví státu 

- zák. o obcích nám ukládá veškeré prodeje uveřejňovat na ÚD – záměr přímo pro 

ŘSD, pokud by se přihlásil někdo jiný – ŘSD má přednostní právo, protože zceluje 

území  

- VB tam není – majetek byl původně Pozemkového fondu, ke stavbě dálnice byl 

dán souhlas ze strany města na tomto pozemku (platil starý Občanský zákoník) 

- předkupní právo má ŘSD pokud splní podmínky záměru prodeje  

- ŘSD má své schválené ceny – je zde i ZP, který určil cenu  

- v současné době už není možné předávat pozemky bezplatně, cena je stanovena dle 

ZP 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

401/15   

Prodej pozemků mimo obec Ústí nad Labem – ŘSD ČR 
   
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. v rámci majetkoprávního vypořádání dálnice D8 záměr prodeje  

a) pozemku p. č. 1735/4 o výměře 147 m
2
 v k. ú. Trmice, ostatní – plocha, dálnice, 

za kupní cenu ve výši 32.340,- Kč 

b) pozemku p. č. 1556/31 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Chabařovice, ostatní plocha - 

ostatní komunikace, za kupní cenu ve výši 4.690,- Kč 

pro Českou republiku – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 s tím, že 

nabyvatel uhradí náklady spojené s prodejem 

B )  s ouh l as í  

1. s prodejem pozemků dle podmínek bodu A) po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 

záměru prodeje 

C )  uk lád á  
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  24. 6. 2015    

 

22. Prodej části pozemku p. č. 321/17 v k. ú. Habrovice 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - jedná se o odsouhlasení prodeje – vyhlášeno RM v předchozím  

období (viz. písemný materiál) 

- oplocení části užívaných pozemků = potřeba narovnání vztahů 
- MK požadovala zpracování ZP – stanovena jednotná cena 120 Kč/m

2 

- Pozemky rozčleněny na oplocené a neoplocené – za neoplocené 300 Kč/m
2 

- konečné rozhodnutí – bude předloženo do ZM 

- zvolený postup je zaměřen proti příp. spekulantům  

p.Hausenblas: dle přiložené mapy prodáváme také kus lesa – dojde k zásahu do lesního  

porostu - proč a co se s ním stane? 

Ing.Dařílek: žadatelé si zajistí vyjádření od orgánů státní správy (souhlas od lesního  

hospodáře) – podmínka pro realizaci prodeje 

- z hlediska ÚP nemají právo mít oploceno = využití musí být v souladu s ÚP 

- plot je tam historicky instalovaný  

- spodní část pozemku funkci lesa už neplní (1 strom a křoviska) 

- dochází k narovnání vlastnických vztahů – ukázka na fotodokumentaci  

- podmínka odstranění plotu – bude uvedeno v kupní smlouvě  

- prodej lesa: je to zbytková část majetku, který jsme nikdy nevyužívali – neplní 

městskou funkci, budou si ten porost udržovat na vlastní náklady  

p.Hausenblas: podání protinávrhu - RM nesouhlasí, ukládá ing.Dařílkovi, ved. ODM vyvolat  

správní řízení o odstranění nepovolené stavby (plotu) 

 

Hlasování o protinávrhu: 1, 1, 4  

Zikmund Josef, Ing. zdržel 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav proti 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan zdržel 

Bohuňková Jana, Bc. zdržela Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta zdržela 
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p. Hausenblas: podání protinávrhu č. 2 – RM souhlasí, ukládací část stejná jako u  

předchozího protinávrhu 

 

Hlasování o protinávrhu č. 2: 4, 1, 1 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan zdržel 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta proti 

 

 Hlasování o původním usnesení: 4, 1, 1 

Zikmund Josef, Ing. zdržel se 

Hausenblas Martin, MBA proti Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 

 

Ing.Dařílek: upozornění, že musí být předloženo do ZM, i když v RM nebylo přijato usnesení  

 

23. Informace – přehled podmínek uzavírání smluv na pronájem pozemků 

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

  

Ing.Dařílek: úvodní slovo – informativní materiál pro RM  

Ing.Zikmund: dotaz na rozdílnost částek  

Ing.Dařílek: „přenosem“ z Pozemkového fondu, řada cen byla na základě ZP, jiné stanoveny  

s obdobnými cenami, které jsou na MO 

Bc.Bohuňková: upozornění na pronájem  reklamní plochy firmě Rengl 

p. Hausenblas: informace o jednání s DPmÚL, svěřit tyto plochy DPmÚL – vypovězení  

smlouvy s p. Renglem – jednalo by se o VHČ, která by mohla být dalším příjmem  

- diskuse o částkách – dle území  

ing.Dařílek: převzetí smluv od Pozemkového fondu – tam byly ceny převzaty – dát do  

souladu s cenami MO (podle typu kolonií) – i MO mají rozdílné ceny  

- naší snahou je, aby ceny odpovídaly standardu na území města – není to 

jednoduché  

- těžké přesvědčit stávající nájemníky jít na úpravy nájemních smluv 

ing.Zikmund: informativní materiál –  jaká pravidla by si město mělo dát při uzavírání  

budoucích NS? 

Ing.Dařílek: dostal jsem za úkol předložit přehled jaké nájemné je kde vybíráno a porovnat  

s NS na MO 

- zde se jedná o platné uzavřené nájemní vztahy = zmapování situace  

- budoucí pronájmy: MK si může vyžádat ZP nebo můžeme vycházet z cen pro 

obdobné typy pozemků  

p.Hausenblas: historický chaos, velký nesoulad cen – stanovit jasný mechanismus  

- sjednotit postup i s MO  

p.Dufek: na MO Severní Terasa jednotná cena 7 Kč/m
2
/rok  

- existuje vyhl. MV ČR, kde je stanovena max. cena 9 Kč/m
2
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ing.Dařílek: stanovení pravidel – ta ale pro MO závazná nebudou, neboť MO mají svoji  

samosprávu, mohou být pouze doporučující 

- pokud bude  vždy vyžadován ZP - bude odhad znalce převyšovat cenu než cenu 

v místě obvyklou, budou se vynakládat prostředky navíc za ZP i u typizovaných 

pronájmů 

- nepoměr cen: MO mají 7 Kč, město 13 haléřů  

p.Hausenblas: vyvoláme jednání se starosty a MK – nutné dojít k nějaké dohodě – cílem  

bude vytvořit regule, aby nedocházelo k nepoměrům cen (stanovení hranic) 

- sociální pohled na věc (zahrádkáři, důchodci) 

p.Tomková: informace z MO Neštěmice - spadá do kompetence RMO – držíme se kritérií  

daných ministerstvem, pro snížení cen jsou důvody např. svah, skalnatý povrch atd. 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

402/15   

Informace – přehled podmínek uzavírání smluv na pronájem 

pozemků 

     
Rada města po projednání 
 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci – přehled podmínek uzavírání smluv na pronájem pozemků 

 

24. Pojištění městských obvodů 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - úkol zmapovat smlouvy o pojištění na jednotlivých MO – do  

velké pojistky města jsme zahrnuli MO Neštěmice 

- RM předloženy „zbylé věci“ – návrh na usnesení je ve 2 variantách  

- ČP umí přijmout ten majetek okamžitě 

- v důvodové zprávě vyčísleno, kolik by město ušetřilo  

- přijdeme o bonus cca 18 tis Kč, ale celková úspora je 74 tis. Kč – na zvážení RM, 

jaké řešení přijme  

p.Hausenblas: v případě pojištění en bloc je lepší vyjednávací pozice města – přistoupit  

k tomu bezodkladně  

 

Hlasování o usnesení – varianta č. 1: 6,0, 1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 
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403/15  

Pojištění městských obvodů 

     
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informace ve věci pojištění majetku Statutárního města Ústí nad Labem ve správě 

městských obvodů  

B) uk lád á  
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) činit kroky vedoucí k předčasnému ukončení současných pojistných smluv 

městských obvodů a začlenění majetku městských obvodů do pojistné smlouvy 

č. 899-17877-18 

                                                         T: ihned 
     

25. Pojištění plavidla Městské policie Ústí nad Labem 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - po neúspěšném VŘ na pojišťovatele, jsme oslovili stávajícího  

– ten nám zaslal tuto nabídku – předloženo RM ke schválení  

- citace částek z materiálu (pojistné celkem 10 700 Kč) 

- nelze zahrnout do celkové smlouvy – tam je již uzavřena smlouva a nelze do ní již 

vstoupit – tento typ pojištění tam nebyl zahrnut - nabytí nového majetku – uzavření 

dodatku  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

 404/15 

Pojištění plavidla Městské policie Ústí nad Labem 

     
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o pojištění plavidla Městské policie Ústí nad Labem MARINE 

450U s Českou pojišťovnou a.s. 

2. uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu plavidla Městské policie Ústí 

nad Labem MARINE 450U s Českou pojišťovnou a.s. 
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26. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – orgány společnosti 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - DPmÚL registruje žádost členky DR JUDr. Žákovské (ust.  

zákona o obchodních korporací – zákaz konkurence) 

- RM předložen standardní materiál – projednat v souladu se zákonem 

- informace, kde dochází ke střetu, ten samý typ podnikání má i DPmÚL – je 

povinností člena DR požádat o projednání  

 

Hlasování o bodu A) bere na vědomí usn. č. 1: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

Hlasování o bodu A) vyslovuje…. usn. č. 2: 0,6,1 

Zikmund Josef, Ing. proti 

Hausenblas Martin, MBA proti Haidler Jaroslav proti 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan proti 

Bohuňková Jana, Bc. zdržela Štěpař Pavel proti 

  Tomková Yveta proti 

 

405/15 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – orgány společnosti 

     
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 )  b ere  n a  v ědo mí  

1. sdělení člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

JUDr. Karoliny Žákovské, Ph.D. dle přílohy tohoto materiálu   

     

27. Přijetí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj  

      infrastruktury obce v souvislosti se zabezpečením integrace azylantů a osob  

      požívajících doplňkové ochrany v České republice 

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

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo - přijetí dotace na uhrazení běžného nájemného nebo na rozvoj  

infrastruktury  obce 
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Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

406/15 

Přijetí dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na 

rozvoj infrastruktury obce v souvislosti se zabezpečením integrace 

azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v České republice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. státní integrační program podle varianty I. a II., Zásad pro poskytování dotací  

z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve prospěch obcí  

2. nájem bytu č. XX, domu č. p. xxxxxxxxx, ulice xxxxxxxx, Ústí nad Labem paní 

Nazygul RAKHMETOVA v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících 

doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České 

republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543 

3. pozdní podání žádostí o dotaci na měsíc březen 2015 u následujících osob 

s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu: 

a) Bekbolat Umarov, státní příslušnost Kazachstán 

b) Faruk Abdo Taha, státní příslušnost Súdán 

B )  s ch va lu j e  

1. žádost paní Nazygul RAKHMETOVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo 

jeho části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 

314 Ministerstva vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 

a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce 

duben 2015 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení ve výši  

2.000,- Kč/měsíčně  

C )  s ouh l as í  

1. s uvolněním měsíční dotace na úhradu čistého nájemného za měsíc březen 2015 u 

následujících oprávněných osob: 

a) Bekbolat Umarov, státní příslušnost Kazachstán 

b) Faruk Abdo Taha, státní příslušnost Súdán  

D )  zmo cňu j e   

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu žádosti o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

b) k podpisu smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle  

varianty II A zásad uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení, které budou 

uzavřeny mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, pronajímateli  

a osobami s doplňkovou ochranou 
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E )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD. vedoucí odboru ŠKSS 

a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádosti Statutárního města Ústí 

nad Labem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje 

 

28. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad  

      Labem – data za rok 2014 

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

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo - jde o data za rok 2014, tyto výstupy jsou součástí kolovadla  

(komplexní materiál) 

- Zásadní věcí - financování sociálních služeb – stále řada občanů využívá 

neformální péče, než aby využili profesionálních služeb 

- financování zdravotní péče – nebyly výraznější problémy  

- podpořeno 58 projektů v uvedené výši  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

407/15 

Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb 

města Ústí nad Labem – data za rok 2014 

       
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad 

Labem – data za rok 2014 

       

29. Pověření k vyřizování pozůstalosti po zemřelých 

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

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo – potřeba pověření vedoucí odd. provozně technického – tato  

má  pracovnice má danou věc v agendě  

- přílohou je návrh pověření, který byl zpracován s právníky 

- sociálních pohřbů -  vloni 58  

- umoření částky na vkladních knížkách – dojde k zaplacení pohřbů, částka se 

vymůže z vkladních knížek v rámci dědického řízení  

ing. Zikmund: dotaz na postup umoření - město neobdrží vkladní knížku 

Bc.Dvořáčková: vkladní knížky – výjimečný případ  

- vysvětlení procesu umořování dluhů  
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Mgr. Habrová: vysvětlení procesu umořování, i když není fyzicky vkladní knížka k dispozici  

(banka ověří – vyvěšení oznámení) 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,2  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA zdržel Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. zdržel Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

30. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p.o. –  

      navýšení kapacity základní umělecké školy 

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

 

K materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

408/15 

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 

Husova 349/19, p.o. – navýšení kapacity základní umělecké školy 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s navýšením kapacity základní umělecké školy, která je součástí Základní školy a 

Základní umělecké školy Ústí nad  Labem, Husova 349/19, p.o. z 270 na 320 žáků 

od 1.9. 2015 

 

31. Jmenování manažera koordinační skupiny „péče o seniory“ a schválení a uzavření  

      příkazní smlouvy  

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

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo - ing. Marek je ředitel DpS v Krásném Březně 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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409/15 

Jmenování manažera koordinační skupiny „péče o seniory“ a 

schválení a uzavření příkazní smlouvy  

 
Rada města po projednání 

 
A )  j men u je  s  ú činn os t í  od  1.4.2015 

1. Ing. Jaroslava Marka, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 

a) manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o seniory“ 

B )  s ch va lu j e  

1. návrh příkazní smlouvy pro manažera koordinační skupiny – příkazník je fyzická 

osoba (dle přílohy usnesení č. 1) 

2. návrh příkazní smlouvy pro manažera koordinační skupiny – příkazník je fyzická 

osoba podnikající – OSVČ (dle přílohy usnesení č. 2) 

3. uzavření příkazní smlouvy s výše jmenovaným manažerem koordinační skupiny 

zřízené pro sociální oblast „péče o seniory“  

C )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb  

a) k podepsání příkazní smlouvy s manažerem koordinační skupiny zřízené pro 

sociální oblast „péče o seniory“  

 

32. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace v gesci OŠKSS pro rok 2015 

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

 

K materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,1 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA zdržel   Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

410/15 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace v gesci OŠKSS pro 

rok 2015 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Ústí nad Labem pro rok 2015 

takto: 

 



Zápis z 12. RM 

31 

 

a) minimální výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, které budou za rok 

2015 tvořit zdroj investičního fondu pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 

usnesení  

b) nepřekročitelný objem prostředků na platy pro rok 2015 pro příspěvkové 

organizace dle přílohy č. 1 usnesení s tím, že v případě nárůstu objemů 

prostředků na platy nebude příspěvková organizace žádat navýšení příspěvku 

na provoz od zřizovatele 

     

        
33. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení  

      účelových dotací z MŠMT a Ústeckého kraje    

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

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo – jedná se o tzv. „průtočku“  pro ZŠ Hluboká – informace o  

projektu – jsou uvedeny v důvodové zprávě v bodě 2 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

411/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z MŠMT a Ústeckého kraje   

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

36,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 36,00 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb -  poskytnutí  účelové neinvestiční dotace ZŠ Hluboká, p.o. ve výši 

36,00 tis. Kč na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a 

multikulturní výchovy v roce 2015 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

99,24 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 99,24 tis. Kč – zapojení účelové 

dotace poskytnuté Ústeckým krajem 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o., ve výši 

99,24 tis. Kč na účel vzdělávacích seminářů 
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34. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

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

  

Dr.Müllerová: úvodní slovo -  výzva na uhrazení faktury v ZOO na 15 tis. USD za   

využívání systému ISIS 

- faktura je z roku 2009 – informace o využívání systému ISIS (evidence zvířat, 

jejich rodičů, zdravotního stavu) 

- jedná se o neuhrazení ročního poplatku  

- zaslána poslední výzva – nutnost uhradit  

- nevím, zda byla faktura v účetnictví ZOO evidována 

- v ZOO reálně hrozí, že by o tento systém přišli v případě neuhrazení předmětné 

částky 

p.Štěpař: faktura je z roku 2009 – není daňově uznatelná – prověřit, zda je vedená  

v účetnictví ZOO 

Dr.Müllerová: prověřím, zda je zanesená v účetnictví (daňově uznatelná) 

p.Hausenblas: prověření -  doplnit do usnesení  

Dr.Müllerová: úkol pro OK provést zjištění daňové uznatelnosti této faktury a podání zprávy  

na další RM 

- uhrazení faktury projednáno s nám. Matou  

 

Hlasování o usnesení v upraveném znění: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

412/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – oddělení provozně technické ve výši 380 tis. Kč 

takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných finančních 

prostředků ve výši 380 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, oddělení provozně 

technické - poskytnutí neinvestičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 380 tis. Kč 

B )  u k l á d á 

1. JUDr. Janě Sokolové, vedoucí odboru kontroly 

a) zjistit daňovou uznatelnost faktury za vstupní poplatek do systému ISIS - ZIMS 
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35. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem,  

      Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

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

       

Dr.Müllerová: úvodní slovo -  platový výměr je v kolovadle (obsahuje osobní údaje) 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

413/15    

Platový výměr ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad 

Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e   

1. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 5. 2015 (platový výměr č. 35/2015) 

B )  p ov ěřu j e   

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě A) tohoto usnesení 

 

36. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo, upravený návrh na usnesení je na stole 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

414/15     

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

       
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 
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A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na realizaci projektu „Obědy pro 

děti“ takto: 

a) 3 124 Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvkové organizace  

b) 9 881 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvkové organizace 

c) 5 986 Kč do vlastnictví Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace 

d) 2 010 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace 

     

37. Poskytování dotací v oblasti kultury 

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

  

Dr.Müllerová: úvodní slovo - znovu předloženo do RM – bylo projednáno v KK,  

v písemném materiálu jsou uvedeny subjekty, akce i částky 

p.Haidler:  předložení do ZM -  jako hodnocení nebo informace o tom jak rozhodovala KK? 

- proč tam nejsou uvedeni i ti, co jsme neschválili v návrhu na usnesení? 

Ing.Zikmund: návrh na usnesení – není tu zmínka, proč bude předloženo do ZM  

Dr.Müllerová: dle vyjádření ministerstva – musí se uvést všechny žádosti nad 50 tis Kč,  

vždy by měly být projednány v ZM (záleží na výši částky v žádosti – vše nad 50 tis.  

Kč), i když byla schválena částka nižší než 50 tis. Kč 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

415/15 

Poskytování dotací v oblasti kultury 

     
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s těmito subjekty takto: 

a) občanské sdružení The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Letní benefiční koncert The Boom Beatles Revival Band and 

Orchestra - 25 let The Boom“ ve výši 30 tis. Kč 

b) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Café Max open air“ ve výši 15 tis. Kč 
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c) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest 2015“ ve výši 40 tis. Kč 

B)  souhlasí  

1.  s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ s jednotlivými subjekty takto: 

a) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2015 - 7. ročník“ ve výši 40 tis. Kč 

b) Útulek fest, z.s. (IČ 3655989), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2015“ ve výši 50 tis. Kč 

c) Gastro na Rychtě, s.r.o. (IČ 28694791), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „V. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve výši 40 tis. 

Kč 

d) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „11. 

ročník festivalu „Cesta k nám“ ve výši 40 tis. Kč 

e) Poradna pro integraci, z.ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. 

L. a okolí“ ve výši 45 tis. Kč 

f) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kulturní program Café Max v roce 2015 (systematická celor. činnost)“ ve výši 

40 tis. Kč 

C) u k l á d á 

1. Jaroslavu Haidlerovi, členu Rady města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

                                                                                              T: 24. 6. 2015    

    

38. Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21Ústí nad Labem  
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

        
Dr.Müllerová: úvodní slovo - jde o poskytnutí částek na zažádané projekty v rámci  

uvedených dotačních programů 

dr.Stuchlíková: jsou zde i akce kulturního charakteru – měla by v budoucnu projednat i KK 

- zamezit duplicitním žádostem  

Bc.Bohuňková: jedná se o dotační tituly v rámci Zdravého města  a místní Agendy 21  

- je otázka, zda je tanec kulturního nebo sportovního charakteru 

- pozvánka na seznámení s projekty v rámci uvedené agendy 

- materiál byl projednán v Sociálně zdravotní komisi   

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 

 

 

 



Zápis z 12. RM 

36 

 

416/15 

Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 

nad Labem  
        
Rada města po projednání 
 

A) s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotací v rámci 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2015 a uzavření smlouvy v předloženém znění s 

jednotlivými subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem se sídlem Štefánikova 246/1, 400 01 

Ústí n. L., IČ: 44225512 na projekt „Činnost tanečního souboru Somnakune 

Čhave“ ve výši 19 000,- Kč 

b) Váš Střekov o.s. se sídlem Mánesova 36, 400 03 Ústí n. L., IČ: 22769846 na 

projekt „Úklid rokle nad krematoriem“ ve výši 6 500,- Kč 

c) Člověk v tísni, o.p.s. se sídlem pobočky Hrbovická 335/60, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 25755277 na projekt „Mezinárodní workcamp 

v Předlicích“ ve výši 18 000,- Kč 

d) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 

Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace se sídlem Palachova 

35, 400 01 Ústí n. L., IČ: 00673358 na projekt „Být obézní není IN“ ve výši 

20 000,- Kč 

e) Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace 

se sídlem Jateční 22, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555423 na projekt „Gymjat 

v pohybu!“ ve výši 18 600,- Kč 

f) Společenství vlastníků Na Pile 10 – 12 se sídlem Na Pile 1153/12, 400 03 Ústí 

n. L., IČ: 28697979 na projekt „Strom na pile“ ve výši 

20 000,- Kč 

g) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 

3305/38A, 400 11 Ústí n. L., IČ: 44555407 na projekt „Dny paměti“ 

ve výši 19 730,- Kč 

h) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí n. L., IČ: 71009361 na projekt 

„Bez úrazu“ ve výši 20 000,- Kč 

i) Společenství vlastníků jednotek domu Tolstého 1278/23, 1279/25, 1380/27 

v Ústí nad Labem se sídlem Tolstého 1280, 400 03 Ústí n. L., 

IČ: 25443046 na projekt „Hurá do lesa!“ ve výši 20 000,- Kč 

j) Mateřská škola, Ústí nad labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace se 

sídlem Vinařská 737/10, 400 01 Ústí n. L., IČ: 72744979 na projekt „Od 

zrníčka ke chlebníčku aneb co víme o zdravé stravě“ ve výši 

15 000,- Kč 

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

organizace se sídlem Keplerova 782/26, 400 07 Ústí n. L., IČ: 70200998 na 

projekt „Zdravý kluk i holka, to je naše školka“ ve výši 20 000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e 
1. přidělení dotací v rámci 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2015 z důvodu nedosažení dostatečného bodového 

hodnocení těmto subjektům: 
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a) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 

se sídlem Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí n. L., IČ: 44553382 na projekt 

„Pěstujeme hravě a zdravě“ ve výši 20 000,- Kč 

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

se sídlem Vojanova 594/34, 400 07 Ústí n. L., IČ: 70225966 na projekt 

„Malý ekozahradník“ ve výši 20 000,- Kč 

c) Sociální agentura, o.p.s. se sídlem Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 26540495 na projekt „Finance pod kontrolou“ ve výši 19 650,- Kč 

d) Váš Střekov o.s., se sídlem Mánesova 36, 400 03 Ústí n. L., IČ: 22769846 

na projekt „Sousedské besedy“ ve výši 11 100,- Kč 

e) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvková organizace se sídlem Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí n. L., 

IČ: 70225982 na projekt „Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme“ 

ve výši 20 000,- Kč 

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

příspěvková organizace se sídlem Pod Vodojemem 313/3B, 400 10 

Ústí n. L., IČ: 44555253 na projekt „Zdravý životní styl našich dětí a jejich 

rodičů VIII.“ ve výši 20 000,- Kč 

g) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 

3305/38A, 400 11 Ústí n. L., IČ: 44555407 na projekt „Týden paměti“ 

ve výši 19 696,- Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem se sídlem Štefánikova 246/1, 400 01 

Ústí n. L., IČ: 44225512 na projekt „Den pro rodinu 2015“ ve výši 

6 500,- Kč 

i) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí n. L., IČ: 71009361 na projekt 

„Den zdraví“ ve výši 20 000,- Kč 

j) DRUG-OUT Klub se sídlem Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 44554559 na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch!“ ve výši 

20 000,- Kč 

k) Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí n. L., 

IČ: 00082627 na projekt „Veletrh zdravého životního stylu aneb Zdravé 

dítě (občan) ve zdravém městě“ ve výši 20 000,- Kč 

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

organizace se sídlem Peškova 526, 403 31 Ústí n. L., IČ: 70225915 

na projekt „Pohyb zdravý, veselý a hravý“ ve výši 20 000,- Kč 

m) Centrum podpory zdraví, o.s. se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 

Ústí n. L., IČ: 22608389 na projekt „Aktivizace seniorů – cvičení seniorů 

v komunitě“ ve výši 20 000,- Kč 

n) Eustario, z.s. se sídlem Jateční 3436/47A, 400 11 Ústí n. L., IČ: 22675264 

na projekt „Pláž uprostřed města pro Ústí“ ve výši 20 000,- Kč 

o) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555202 

na projekt „Den zdraví“ ve výši 20 000,- Kč 

p) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, p.s., Okresní 

organizace se sídlem Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí n. L., IČ: 44556934 

na projekt „Hrajeme si v bezpečí a v čistotě (bezpečné a čisté dětské hřiště, 

pískoviště v našem městě)“ ve výši 20 000,- Kč 
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q) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická 

Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace se sídlem 

Palachova 35, 400 01 Ústí n. L., IČ: 00673358 na projekt „Co může každý 

z nás“ ve výši 20 000,- Kč 

r) Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem, 

Pod Parkem 2788, příspěvková organizace se sídlem Pod Parkem 2788, 

400 11 Ústí n. L., IČ: 44555091 na projekt „Pojďme žít zdravěji…“ ve výši 

20 000,- Kč 

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

organizace se sídlem Školní 623/17, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555261 

na projekt „Jak se to dělá? Třídění je jen začátek, zase plná popelnice papír, 

hrnec.jitrnice“ ve výši 15 000,- Kč 

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

organizace se sídlem Školní 623/17, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555261 

na projekt „Všechny děti přece ví, že sportují pro zdraví“ ve výši 

20 000,- Kč 

u) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 

se sídlem Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí n. L., IČ: 44553382 na projekt 

„Discgolf, jako zdravá forma školní aktivity“ ve výši 19 500,- Kč 

v) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555229 na projekt 

„Sportovní aktivity na Vinařské“ ve výši 20 000,- Kč 

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

organizace se sídlem Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí n. L., IČ: 70225907 

na projekt „Cesta za duhou“ ve výši 20 000,- Kč 

x) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555229 na projekt 

„Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 20 000,- Kč 

y) Sportovní vinařská se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 22850881 na projekt „5 x Sport pro zdraví na Vinařské“ ve výši 

20 000,- Kč 

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

organizace se sídlem Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí n. L., IČ: 70225907 

na projekt „Barvičky okolo nás“ ve výši 20 000,- Kč 

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

příspěvková organizace se sídlem Stříbrnické Nivy 2429/6, 400 11 

Ústí n. L., IČ: 70225940 na projekt „V zdravém těle zdravý duch“ ve výši 

20 000,- Kč 

bb) Sportovní vinařská se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 22850881 na projekt „Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 

20 000,- Kč 

C) n e s c h v a l u j e 
1. přidělení dotací v rámci 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2015 z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí 

dotace těmto subjektům: 

a) Marcela Hůdová, fyzická osoba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ústí n. L., RČ: xxxxxxxxxxxxx na projekt „Klíše žije“ ve výši 14 000,- Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem se sídlem Štefánikova 246/1, 400 01 

Ústí n. L., IČ: 44225512 na projekt „Dandora“ ve výši 4 900,- Kč 
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47. Servisní smlouva na servisní podporu aplikace RISK od 1.1.2015 – 31.12.2015 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

Dr.Müllerová: úvodní slovo – již bylo v RM projednáváno a staženo – prověřila jsem, zda  

tuto servisní aplikaci může zajišťovat Metropolnet – nelze  

- náklady by byly stejné – museli by si najmout externí subjekt  

Bc.Bohuňková: nelze měnit systém v polovině roku – dokončit tento rok, aby nebyla  

porušena kontinuita 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

417/15 

Servisní smlouva na servisní podporu aplikace RISK od 1.1.2015 – 

31.12.2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Servisní smlouvy: Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní podpora od 

1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v předloženém znění dle přílohy usnesení č. 1  

B )  z mo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb  

a) k podpisu Servisní smlouvy:  Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní 

podpora od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

 

39. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

      

Ing.Heymerová: úvodní slovo - jedná se o RO – zapojení prostředků do OŽP – prevence  

sesuvů a skalních řícení Čertovka Vaňov, finanční prostředky přišly až nyní 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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418/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové investiční dotace 

z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 962,78 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 962,78 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05, ve výši 962,78 tis. Kč na investiční akci „Prevence sesuvů a 

skalních řícení – Vaňov Čertovka“ 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové investiční dotace 

ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 56,63 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 56,63 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05, ve výši 56,63 tis. Kč na investiční akci „Prevence sesuvů a 

skalních řícení – Vaňov Čertovka“ 

 

40. Změna č. 10 integrovaného povolení „Soubor zařízení na výrobu alkalických louhů a  

      chloru“ – provoz Elektrolýza (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.) 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing.Heymerová: úvodní slovo – informace o posun termínu amalgámové výroby v chemičce  

-  projednává se v RM již podruhé, poprvé v r. 2009 – situace je rozdílná v tom, že 

Spolek podnikl významné kroky – informace o zahájení výroby, žádosti o dotaci, 

VŘ 

- z důvodu nutnosti vypsat nové VŘ – posunul se jim termín zahájení výroby 

- v kolovadle: aktuální informace o stavu budov, realizaci do konce roku, poté 

zkušební provoz  

- udržení zaměstnanosti v regionu, přímo v této výrobě 60 lidí, v navazující výrobě 

asi 460  

- dopad na město: v rámci amalgámová elektrolýzy se vypouští do vzduchu cca 50 

kg rtuti, dojde k nahrazení rtuti a tím se zlepší ovzduší  

p.Štěpař: podání informací z pondělního jednání HSR – zde byly poskytnuty informace o  

vývoji počtu zaměstnanců, vývoji technologií  

- zaměření na profitabilní výroby v budoucnu – dokončit tento projekt, zbavit se 

rtuti 

- objem investice je cca 1,3 mld. Kč 

ing.Heymerová: časový limit pro vydání integrovaného povolení – projednáno v KŽP –  

projednat dnes, nelze materiál odložit  
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Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

419/15 

Změna č. 10 integrovaného povolení „Soubor zařízení na výrobu 

alkalických louhů a chloru“ – provoz Elektrolýza (Spolek pro 

chemickou a hutní výrobu, a.s.) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zahájení řízení o změně č. 10 integrovaného povolení pro „Soubor zařízení na 

výrobu alkalických louhů a chloru“, provozovatele – Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem, která spočívá v návrhu investora na 

prodloužení termínu provozu (organizační) jednotky „provoz Elektrolýza“ 

B )  s ouh l as í  

1. se změnou č. 10 integrovaného povolení pro zařízení dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení, za následujících podmínek: 

a) změna integrovaného povolení zabezpečí, že nejpozději v roce 2016 dojde 

k náhradě stávající amalgámové elektrolýzy za zařízení na úrovni BAT 

technologií -  membránovou elektrolýzu 

b) zařízení  tzv.  „Membránové   elektrolýzy“   bude   dokončeno  nejpozději do 

30. 6. 2016 

c) v podmínkách integrovaného povolení bude zakotven podrobný harmonogram 

výstavby zařízení tzv. „Membránové elektrolýzy“ tak, aby bylo zabezpečeno 

úspěšné dokončení její realizace nejpozději do 30. 6. 2016 

C )  p o ža d u j e ,  aby 

1. v případě, že nebude investice dle bodu B) 1. a), b) dokončena, byla ukončena 

platnost integrovaného povolení pro zařízení dle bodu A) 1. tohoto usnesení k 

1.1.2017 

 

41. Statut Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem  

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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420/15 

Statut Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. Statut Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem    

 

43. Rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu a  

      sociálních služeb 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 5,0, 1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA zdržel se Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

     

421/15 

Rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb ve výši 500,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, o částku 

500,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, o částku 500,00 tis. Kč 

     

44. Námitky člena Rady města k zápisu z jednání RM dne 8.4.2015   (ústně) 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Ing.Zikmund: týká se to zápisu z RM, byly vzneseny připomínky Bc. Maty a Mgr. Daduče  

k zápisu 

- 2 možnosti – RM rozhodne, že námitky nejsou důvodné nebo jsou důvodné a 

ukládá zapisovatelce doplnit zápis o diskusi s jednotlivými radními města 

Mgr. Habrová: připomínky Bc. Maty a Mgr. Daduče jste dostali mailem. Mgr. Daduč  

namítá, že není zaznamenaná diskuse jednotlivých radních u jednotlivých bodů. Bc.  

Mata namítá, že v zápise nejsou pasáže, které tam měly být uvedeny  

- citace stanoviska MV ČR – vysvětlení mechanismu ověřování zápisu  
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- zápis z RM nemusí být zveřejněn - zákon to neukládá, v souladu se zmíněným 

stanoviskem MV ČR bude uložen v listinné podobě (jako všechny ostatní zápisy 

z jednání RM) u vedoucí organizačního odd. KT a zastupitelé do něj mohou 

v souladu se zákonem o obcích nahlížet i přes to, že není podepsán  

Závěr: 

RM se bodem zabývala, nebyla schopná rozhodnout, zda  jsou námitky proti zápisu důvodné 

či nikoliv, neboť na jednání RM nebyli přítomni ověřovatelé zápisu (Bc. Mata a Mgr. Daduč), 

aby detailněji rozvedli (konkretizovali) své námitky a odpověděli RM na některé dotazy, 

budou vyzváni k vyjádření na příštím jednání RM.  

     

Různé: 

Dr.Stuchlíková: informace z redakční rady Městských novin - dohoda na doplnění RR o  

všechny reprezentanty dle zastupitelských klubů v ZM 

UFO – Lenka Jaremová 

KSČM – Květa Čelišová 

ČSSD – Mgr. Čápová rezignovala na členství v RR mailem, žádost k MUDr. Dlouhému o  

návrh na nového člena – zatím nedodán 

Závěr: RM s tímto vyslovila souhlas. 

 

Ing. Zikmund: 1. informace o návštěvě Bc. Maty ve dnech 18. – 21. 5. 2015 v ČLR: 

delegace Asociace guvernérů provincií Čínské lidové republiky a představitelů regionů  

zemí střední a východní Evropy  

- 2. primátor převzal záštitu nad akcí Sportovní festival 16.6. v Letním kině 

 

Bc.Bohuňková: doplatky na sociální bydlení  - na obce dopadá velká administrativní zátěž, 

řešíme to s obvody   

 

Seznam použitých zkratek: 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR                   MO – městský obvod 

PHK – Plavecká hala Klíše     SÚ – stavební úřad 

MS – Městské služby     MmÚ – magistrát  

PD – projektová dokumentace   PEO – právně ekonomické odd. 

OK – odbor kontroly     VH – valná hromada 

ZP – znalecký posudek    RM – rada města 

SÚ – stavební úřad     ZM – zastupitelstvo města 

NS – nájemní smlouva    MK – majetková komise 

RR – redakční rada     KŽP – komise ŽP 

HSR – Hospodářská a sociální rada   ÚD – úřední deska 

VB – věcné břemeno     ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

VŘ – výběrové řízení     DPmÚL – dopravní podnik  

DR – dozorčí rada     ČP – Česká pojišťovna 

DpS – domov pro seniory    VHČ – vedlejší hospodářská činnost 

ZŠ – základní škola     KK – kulturní komise  

OŠKaSS – odbor školství, kultury a sociálních služeb 

OK – odbor kontroly 

KT – kancelář tajemníka 

ODM – odbor dopravy a majetku 

OŽP – odbor ŽP 
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Jednání RM bylo ukončeno v 15 hodin. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jaroslav Haidler…………………………………… 

 

Pavel Štěpař………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund 

    Primátor města  


