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Zápis 

12. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 23. 4. 2019 

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

Omluveni:   Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

Ing. Eva Fialová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Tošovský 

 Mgr. Michal Ševcovic 

 

Zapisovatelka:  Kateřina Bartáková, KP 

 

Doplnění programu: 

 

36. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

Hlasování o předřazení bodu č. 36 za bod č. 34: 7,0,0 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 7,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 33 

 

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

 

1.  Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

2.  Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – zhotovitel stavby – zrušení 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

3.  Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem – zhotovitel stavby – výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4.  Vyhlášení veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování 

areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby  “ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5.  Memorandum o spolupráci 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 
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6.  Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon veřejného 

opatrovnictví 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

7.  Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

8.  Převod 4 stanovišť nádob na odpady do správy MO Ústí n. L. – Severní Terasa 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

9.  Rozpočtové opatření MP 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

10.  Rozpočtové opatření MP a finančního odboru 

 Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

11.  Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

12.  Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

13.  Jmenování koordinátora k participativnímu rozpočtu 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

14.  Finanční ukončení projektů 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

15.  Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2018 a 

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2019 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

16.  Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

– vyhlášení 15. kola dotačního programu 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

17.  Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

18.  Záměr prodeje pozemků p. č. 929/5 a p. č. 951 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

19.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 1754/1 v k. ú. Brná nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

20.  Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 
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21.  Pronájem části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

22.  Pronájem částí pozemků p. č. 2279/3 a 2279/18 v k. ú. Ústí n.L. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

23.  Směna částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí n. L. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

24.  Nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4835/1 a 8 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

25. Žádost o přerušení platby nájemného v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

26.  Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady, oddělení údržby 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

27.  Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty 

na podporu cyklistiky“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

28.  Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně 

postižených osob“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

29.  Jmenování člena Městské rady seniorů 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

30.  Jmenování manažera koordinační skupiny 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

31.  Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

32.  Uzavření servisní smlouvy se společností RedWeb s.r.o. pro zajištění přijímacího 

řízení do mateřských škol a základních škol v Ústí nad Labem 

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

 

33.  Otevření přípravných tříd na základních školách ve školním roce 2019/2020 

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

 

34.  Navýšení kapacity ZŠ Školní náměstí  

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

 

36.  Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 
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35.  Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem (VISO SO ORP 

Ústí nad Labem) – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Různé 

 

 

1.  Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: 5 trvajících úkolů, celkem bylo uloženo 50 úkolů - 45 jich je splněno  

- nesplněné úkoly nejsou žádné 

- RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení RM  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

273/12R/19 

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.  Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – zhotovitel stavby – zrušení 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: žádný uchazeč se nepřihlásil  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

274/12R/19 

Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum – zhotovitel 

stavby – zrušení 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové 

centrum“ – zhotovitel stavby z důvodu toho, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku 

v zadávacím řízení do uplynutí lhůty pro podání nabídek 
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3.  Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem – zhotovitel stavby – výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: žádný zájemce a žádný uchazeč se nepřihlásil  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

275/12R/19 

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem – zhotovitel 

stavby – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 

Labem“ – zhotovitel stavby z důvodu toho, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku 

v zadávacím řízení do uplynutí lhůty pro podání nabídek 

 

4.  Vyhlášení veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování 

areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby  “ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: rozděleno na dvě části – možnost jednoho nebo dvou uchazečů  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

276/12R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby  “ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na části s názvem „Městský stadion Ústí nad 

Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ 

s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 870 000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a 
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V. etapa – zhotovitel stavby“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a 

V. etapa – zhotovitel stavby“, včetně případného vylučování dodavatelů, 

v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Mgr. Pavel Nepivoda,  vedoucí odd. územního plánování OIÚP 

b) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO 

 

5.  Memorandum o spolupráci 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: memorandum – právně nezávazné  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

277/12R/19 

Memorandum o spolupráci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření memoranda o spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a. s., 

IČ 000 11 789 

 

6.  Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon veřejného 

opatrovnictví 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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278/12R/19 

Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon 

veřejného opatrovnictví 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV a MO ve výši 2 842 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 842 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – příspěvek na opatrovnictví   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v celkové výši 2 842 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:  

- MO město  957 tis. Kč 

- MO Severní Terasa 1 102 tis. Kč 

- MO Neštěmice  580 tis. Kč 

- MO Střekov  203 tis. Kč 

 

7.  Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

279/12R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 3 264 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování 

pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností 

takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 264 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 264 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 6 060,51 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na 

bankovním účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 

financování ve výši 6 060,51 tis. Kč    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 6 060,51 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 
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3. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS ve výši 1 172,80 tis. Kč na pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 172,80 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 770,75 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 262,05 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

d)  zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS 140 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

 

8.  Převod 4 stanovišť nádob na odpady do správy MO Ústí n. L. – Severní Terasa 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

přizván p. Šimanovský (starosta ST) 

 

Ing. Karpíšková: ostatní MO – požádaly o místa, kde nemohlo dojít k povolení  

 

Ing. Nechybová: kdyby MO měly reálné požadavky, tak by byla možnost vyjít vstříc  

p. Šimanovský: poděkování  

Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

280/12R/19 

Převod 4 stanovišť nádob na odpady do správy MO Ústí n. L. – 

Severní Terasa 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. převod 4 stanovišť nádob na odpady v ul. Rabasova, k. ú. Dobětice ze správy odboru 

životního prostředí do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí n. L. - Severní 

Terasa  

9.  Rozpočtové opatření MP 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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281/12R/19 

Rozpočtové opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 3 000 tis. Kč 

takto: 

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

3 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie 

o celkovou částku 3 000 tis. Kč, z toho:    

- v položce mzdové prostředky o 2 231 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné o 769 tis. Kč  

 

10.  Rozpočtové opatření MP a finančního odboru 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

282/12R/19 

Rozpočtové opatření MP a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 816 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

816 tis. Kč v položce finanční rezerva        

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

116 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci 

„Kamerový systém“ o částku 200 tis. Kč 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci 

„Nákup služebních vozidel pro MP“ o částku 500 tis. Kč. 
 

11.  Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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283/12R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 589,53 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze 

státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora 

řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 589,53 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

369,27 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

125,55 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

ve výši 94,71 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 

 

12.  Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

284/12R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 385,68 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, 

z. s. na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje tř. 2 o částku 

385,68 tis. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve 

výši 162,44 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

223,24 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky 206,58 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné 16,66 tis. Kč 
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13.  Jmenování koordinátora k participativnímu rozpočtu 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: Bc. Kulhánková vše ví a vše provádí 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

285/12R/19 

Jmenování koordinátora k participativnímu rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e 

1. Bc. Kateřinu Kulhánkovou 

a) koordinátorem participativního rozpočtu  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

14.  Finanční ukončení projektů 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

286/12R/19 

Finanční ukončení projektů 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektů „Kalendárium města Ústí nad Labem 

(1918)“, „Geoportál Magistrátu města Ústí nad Labem“ a „Komunitní plán péče SO 

ORP Ústí nad Labem 2018-2021“ 

 

15.  Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2018 a 

Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2019 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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287/12R/19 

Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé 

město za rok 2018 a Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na 

rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. Hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad 

Labem za rok 2018  

2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2019  

 

16.  Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

– vyhlášení 15. kola dotačního programu 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

288/12R/19 

Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 – vyhlášení 15. kola dotačního programu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. Program pro poskytování dotací 2019/2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

2. vyhlášení 15. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

pro období 2019/2020 s tématy:  

a) Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací 

i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové 

akce apod.) 

b) Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení 

dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo 

zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.) 

c) Posílení komunitních aktivit a sociálních vazeb (založených na lokálních 

tradicích – kulturních, sportovních, historických, společenských, turistických 

apod.)  
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17.  Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o poslední část pozemků v průmyslové zóně – záměr je stvořen 

na žádost 3 firem  

- ceny vychází ze standardního výpočtu – ke každému součtu je přiděleno cca 50 tis. Kč, 

abychom nebyli pod odhadní cenou  

 

Ing. Nechybová: bylo by snazší to prodat jako celek 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

289/12R/19 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 4670 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 1.350.000,- Kč 

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5040 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 1.570.000,- Kč 

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5320 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 1.760.000,- Kč 

4. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 8125 m2 z celkové výměry 

16196 m2 v k. ú. Předlice za minimální částku 2.850.000,- Kč 

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 6385 m2 z celkové výměry 

16196 m2 a pozemků p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 

407/8 o výměře 254 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Předlice 

(celková výměra 7080 m2) za minimální částku 2.680.000,- Kč 

za těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) předložení podnikatelského záměru 

d) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných 

břemen včetně geometrických plánů  

f) složení kauce ve výši 10 % minimální částky na účet statutárního města Ústí nad 

Labem do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, 

že výše kauce bude zálohou na kupní cenu 

g) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením od 

záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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18.  Záměr prodeje pozemků p. č. 929/5 a p. č. 951 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: rozděleno do dvou částí – na jednu část je záměr neschvaluje prodej – je tam 

pronájem  

- MK schvaluje prodej pouze u pozemku p. č. 929/2 a doporučuje cenu ve výši min. 

600 Kč/m2 

 

Mgr. Vlach: raději bych se přikláněl k záměru pronájmu – vhodnější pronájem a mít kontrolu 

nad pozemkem – firma nedostatečně zdůvodnila budoucí plány  

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Mgr. Vlach: protinávrh – místo prodeje navrhuji pronájem  

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha: 1,0,6 

 

Hlasování o původním návrhu: 6,0,1 

 

290/12R/19 

Záměr prodeje pozemků p. č. 929/5 a p. č. 951 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemku p. č. 951 o výměře 332 m2 v k. ú. Předlice. 

B )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemku p. č. 929/2 o výměře 640 m2 v k. ú. Předlice za těchto 

podmínek: 

a) prodejní cena ve výši min. 600,- Kč/m2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého 

posudku 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

f) složení kauce ve výši 38.400,- Kč na účet statutárního města Ústí nad Labem 

do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že 

výše kauce bude zálohou na kupní cenu  

g) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 
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19.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 1754/1 v k. ú. Brná nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: předkládá se k neschválení záměru prodeje  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

291/12R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1754/1 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1754/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Brná nad 

Labem 

 

20.  Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na pozemku je na černo postavena zeď – stavba se musí odstranit  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

292/12R/19 

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4434 o výměře cca 24 m2 a části pozemku p. č. 

4464/1 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

21.  Pronájem části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: p. Krejčová předložila nabídku ve výši 16 Kč/m2/rok 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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293/12R/19 

Pronájem části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  pronájem části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 

6240 m2 v k. ú. Klíše paní Jaroslavě Krejčové, Na Spálence 834/35, 400 01 Ústí 

nad Labem za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 16,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku - zahrada 

d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

 

22.  Pronájem částí pozemků p. č. 2279/3 a 2279/18 v k. ú. Ústí n.L. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nabídka ve výši 100 Kč/m2/rok bez DPH 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

294/12R/19 

Pronájem částí pozemků p. č. 2279/3 a 2279/18 v k. ú. Ústí n. L. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 2279/3 o výměře cca 1642 m2 a části pozemku p. č. 

2279/18 o výměře cca 496 m2 v k. ú. Ústí nad Labem panu Ivanu Buňatovi, Elišky 

Krásnohorské 3019/26, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 460 14 039, za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: provozování autobazaru 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

e) náhrada za bezdůvodné obohacení za nájemné zpětně v souladu se zákonnými 

možnostmi ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH 
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23.  Směna částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí n. L. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: souhlasil s předloženou směnou za podmínky, že náklady spojené s převody 

uhradí manžel Sudkovi  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

295/12R/19 

Směna částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí n. L. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s bezúplatnou směnou části pozemku p. č. 730/1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Ústí nad 

Labem ve společném jmění manželů MUDr. Jany a MUDr. Petra Sudkových, oba 

bytem Zálužanská 353, 403 39 Chlumec, za část pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 

262 m2 v k. ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, za 

podmínky, že náklady spojené s převody uhradí manželé Sudkovi  

B )  uk l ádá  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                   

                                                                                      T:  31. 12. 2019     

 

24.  Nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4835/1 a 8 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: předána žádost na převod pozemku – chtějí to prodávat pouze jako celek  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

296/12R/19 

Nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4835/1 a 8 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1 .  s nabytím pozemků p. č. 4835/1 o výměře 1117 m2, p. č. 4815/3 o výměře 322 m2 

a p. č. 4815/3 o výměře 676 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem za částku 400,- Kč/m2 

od současných majitelů jako celku 
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B )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: do 31. 12. 2019  

 
25. Žádost o přerušení platby nájemného v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o přerušení platby  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

297/12R/19 

Žádost o přerušení platby nájemného v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  přerušení platby nájemného od 1. 6. 2019 za reklamní plochy na zábradlí mostního 

objektu nad ulicí Všebořická, na pozemku p. č. 517/3 v k. ú. Bukov 

 

26.  Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady, oddělení údržby 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: vrácení peněz za dvě pojistné události  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

298/12R/19 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady, oddělení údržby 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 20,17 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 20,17 tis. Kč  

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

oddělení dopravy o částku 20,17 tis. Kč na zajištění provozu lanové dráhy 
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27.  Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty 

na podporu cyklistiky“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

299/12R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce 

pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a s následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) SK Cyklotour Ústí nad Labem, spolek (IČ 148 68 229) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „CYKLOTOUR pro ÚSTÍ 2019“ ve výši 20.000,- Kč 

 

28.  Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně 

postižených osob“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: 3 dotace  

- Svaz tělesně postižených – jedou do Polska na rehabilitační pobyt  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

300/12R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit 

„Akce zdravotně postižených osob“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Parta HIC z.s. (IČ 065 93 461) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně 

postižených dětí a mládeže“ ve výši 30.000,- Kč 
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b) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad 

Labem č. 3 (IČ 750 14 327) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Lázně Swieradow-Zdroj, Polsko, rehabilitační pobyt“ ve výši 30.000,- Kč 

c) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 604 58 887) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Pomoc nemocným Parkinsonovou nemocí: hipoterapie, 

pohyb a orientace v terénu, cvičení v tělocvičně, rehabilitační cvičení v bazénu“ 

ve výši 30.000,- Kč. 

 

29.  Jmenování člena Městské rady seniorů 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: navrhujeme p. Pechovou zařadit mezi členy MRS  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

301/12R/19 

Jmenování člena Městské rady seniorů 

 
Rada města po projednání 

 

A) j m e n u j e 

1. paní Alenu Pechovou, předsedkyni Aktivního spolku seniorů, z. s. 

a) členku Městské rady seniorů statutárního města Ústí nad Labem 

 

30.  Jmenování manažera koordinační skupiny 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: koncem roku Mgr. Veselá rezignovala na svoji funkci – p. Hančlová je ochotna 

tuto funkci vykonávat  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

302/12R/19 

Jmenování manažera koordinační skupiny 

 
Rada města po projednání 

 
A )  j men u je  s  ú činn os t í  od  1 .  5 .  2 01 9  

1. Ivetu Hančlovou, nar. 8. 10. 1989, bytem Jizerská 2921/35, 400 11 Ústí nad Labem 

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

s mentálním postižením“  
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31.  Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

303/12R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

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

54,48 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 54,48 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům 

dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí 

nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 35,22 tis. Kč v rámci projektu “Na 

stopě klimatu“ – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a 

environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro 

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 

19,26 tis. Kč v rámci projektu “Lutra Lutra“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

6 964,80  tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 6 964,80 tis. Kč – 

v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Domovu pro seniory Bukov, příspěvkové organizaci ve výši 6 964,80 tis. Kč na 

podporu sociálních služeb v roce 2019 – 1. splátka  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1,42 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1,42 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – 

Šablony II., Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové 

organizaci ve výši 1,42 tis. Kč  

 

32.  Uzavření servisní smlouvy se společností RedWeb s.r.o. pro zajištění přijímacího 

řízení do mateřských škol a základních škol v Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: uzavření Servisní smlouvy pro zajištění přijímacího řízení do MŠ 

a ZŠ v ÚL – tento systém zjednodušuje průběh zápisů a je v souvislosti s GDPR 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

304/12R/19 

Uzavření servisní smlouvy se společností RedWeb s. r. o. pro 

zajištění přijímacího řízení do mateřských škol a základních škol 

v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Servisní smlouvy pro zajištění přijímacího řízení do mateřských a 

základních škol v Ústí nad Labem mezi objednatelem statutárním městem Ústí nad 

Labem a poskytovatelem společností RedWeb s. r. o.  

      B)  z m o c ň u j e  
           1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ  

                a) k podpisu Servisní smlouvy uvedené bodě A) 

 

33.  Otevření přípravných tříd na základních školách ve školním roce 2019/2020 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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305/12R/19 

Otevření přípravných tříd na základních školách ve školním roce 

2019/2020 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e      

1. otevření přípravných tříd ve školním roce 2019/2020 na: 

a) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace – 1 třída 

b) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace – 1 třída 

c) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 

– 1 třída 

d) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace – 2 třídy 

e) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace – 1 třída 

f) Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace – 

1 třída 

g) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace – 

1 třída 

h) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 

– 1 třída 

i) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace – 

1 třída 

j) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace – 

1 třída 

 

34.  Navýšení kapacity ZŠ Školní náměstí  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: žádost o navýšení nejvyšší povolené kapacity školy z 230 na 250 

žáků 

 

Ing. Nechybová: lepší menší počet žáků v dané škole   

 

Mgr. Ševcovic: projednáno s ředitelem školy, město nebude již zatěžováno finančními 

náklady na platy učitelů, z důvodu výjimky ohledně počtu žáků ve třídě  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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306/12R/19 

Navýšení kapacity ZŠ Školní náměstí  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1 .  s navýšením kapacity Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 

příspěvková organizace z 230 na 250 žáků od 1. 9. 2019 

 

36.  Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

307/12R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Činoherního studia 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad 

Labem, od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha, ve výši 100 000,00 Kč, na 

revitalizaci projekčního systému Činoherního studia 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

35.  Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem (VISO SO ORP 

Ústí nad Labem) – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Ing. Tošovský: je to na příští dva roky – dotace  

- vysoutěžili jsme firmu, která dělá technicky ekonomické studie  

- první verze byla na 50 mil. Kč – omezili jsme celkovou výši i výdaje, které by byly 

neuznatelné  

- většina výdajů je jako uznatelný náklad – vychází to na 31 mil. Kč na dva roky – pokud 

to neuděláme, tak nás to stejně do budoucna čeká  

- Ing. Jakubec byl členem koordinační skupiny   

- 3. 6. 2019 se bude podávat žádost 

 

Bc. Gloserová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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308/12R/19 

Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad 

Labem (VISO SO ORP Ústí nad Labem) – podání žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Varovný informační systém obyvatelstva SO 

ORP Ústí nad Labe (VISO SO ORP Ústí nad Labem) nepřesahující projektované 

náklady 31 mil. Kč, vč. DPH 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 

tohoto usnesení 

T: 3. 6. 2019 

 

Různé 

 

Ing. Kohl: rozhodlo se, že bude lepší investovat do našeho majetku, než kupovat nový  

 

Mgr. Javorčák: revokace usnesení je běžnou záležitostí 

 

Ing. Nechybová: Revokace usnesení RM č. 215/9R/19 ze dne 11. 3. 2019 - projekt krizové 

byty – podání žádosti o dotaci  

Ing, Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

309/12R/19 

Revokace usnesení Rady města č. 215/9R/19 ze dne 11. 3. 2019 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 215/9R/19 ze dne 11. 3. 2019 v bodě B) 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Krizové byty“ v rámci dotačního programu dle 

bodu A) usnesení č. 215/9R/19 ze dne 11. 3. 2019 

2. spolufinancování projektu „Krizové byty“ ve výši min. 50 % s předpokládanými 

celkovými náklady projektu ve výši 2 000 tis. Kč vč. DPH 

3. změnu účelu použití finančních prostředků z „nákupu“ na „rekonstrukci“ 

C )  upravuje 

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 215/9R/19 ze dne 11. 3. 2019 v bodě C) 

písm. a) takto: 

a) zpracovat žádost o dotaci na projekt „Krizové byty“ dle bodu B) 
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Mgr. Vlach: projednávali jsme účast Ing. Šťastné na Slovensku – chtěli jsme doporučit, zda 

by úřady mohli cestu zabezpečit?  

- pan senátor projevil zájem – v rámci regionu dává nějaké informace, co se dál týká práce 

na sociální úrovni  

 

Mgr. Javorčák: vyplynulo to z aktivit Ing. Šťastné 

- hledala cestu, kdo by to zabezpečil  

- překvapuje mě, proč ministerstvo nebo senát jí nezajistí tuto cestu  

- těžko mohu vysílat někoho na služební cestu, která přímo nesouvisí s činností úřadu  

- není to služební cesta – jedná se o výstupy, které pro nás nebudou nic znamenat  

- bylo mi řečeno, že se pokusí najít cestu, aby se tyto náklady pokryly z jiných zdrojů 

mimo Magistrát  

 

Mgr. Javorčák: řešili jsme to s Ing. Šťastnou  

 

Ing. Tošovský: regulace a kultivace reklamy – bude k tomu ještě nějaká diskuze?  

 

Ing. Nechybová: zatím nic připraveno není  

 

Ing. Tošovský: společnost Bidli by ráda investovala do města – pro členy RM by udělala 

krátkou prezentaci – šlo by to příští pondělí?  

 

Ing. Nechybová: VH čeká jednání s FK – budeme řešit hospodaření – čeká nás to 

v nejbližších dnech – situace bude vyžadovat větší pozornost 

- je tam výpadek příjmů společnosti – ve výsledku hospodaření se to opravdu projevilo 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Pavel Tošovský _______________________________________ 

 

Mgr. Michal Ševcovic _______________________________________ 

 

  Ing. Věra Nechybová 

1. náměstkyně primátora  

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města  ST – Severní Terasa 

MO – městský obvod MK – majetková komise 

MRS – městská rada seniorů  VH – valná hromada 

FK – fotbalový klub 


