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Z Á P I S 

 z 13. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 20. 5. 2015 

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

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

Omluveni: Bc. Martin Mata, MBA 

                   Bc. Bohuňková: pozdější příchod 

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Hausenblas, MBA 

                                   Milan Krejčí 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

47. Zrušení p.o. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o 

      Předkládá:  Jaroslav Haidler, radní města 

 

48. Rozpočtové opatření FO, ORM, MP, ODM 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

49. Pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

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

 

50. Střekovské nábřeží – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. SWIETELSKY stavební  

      s.r.o. 

      Předkládá: Pavel Štěpař, radní města  

 

Hlasování o programu:  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 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Informace k podaným námitkám zápisu z RM 8. 4. 2015 od Bc. Martina Maty, MBA 

Návrh na usnesení k bodu č. 2 

Příloha č. 2 k bodu č.20 

Nový materiál č. 21 

Nový návrh na usnesení k bodu č. 23 

Materiál č. 32 - v pozvánce uvedený na „stůl“ 
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V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 10, 15, 18, 19, 21, 25, 30, 38 

 

Poznámka: 
Na 9,00 hodin  pozván Mgr.Davič Daduč k bodu č. 2 

Na 11,00 hodin pozván Ing. Jahoda k bodu č. 21 („Jmenování ředitele DPS Chlumec“) 

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák:  stručná rekapitulace přehledu plnění usnesení a uložených úkolů – přehled  

rozdán na stole 

- nesplněných úkolů je 0, návrh na usnesení: RM bere na vědomí  

 

Hlasování:  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 

 

422/15 

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. Námitky člena Rady města k zápisu z RM    (ústně) 

    Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

K jednání RM byl přizván Mgr. David Daduč, bývalý člen RM 

Ing.Zikmund: rekapitulace projednávání tohoto bodu na minulé RM 

- mám písemně vyjádření Bc. Maty, že bere své námitky zpět 

Mgr. Daduč: situace je přehledná, v zápise je vše kromě průběhu diskuse – ta není  

zaznamenána 

- citace zák. o obcích, kde je stanoveno, co by měl obsahovat zápis – alespoň 

stručný průběh projednávaných bodů  

- neumíme nyní tuto situaci napravit, je nestandardní  

- RM musí rozhodnout, zda schválí zápis v této formě  

Mgr.Javorčák: postupovali jsme z hlediska ustanovení zák. o obcích a přijali opatření, aby se  

situace už neopakovala – toto se stalo poprvé  

- nejdůležitější je usnesení = akt rozhodnutí  

- usnesení lze zveřejnit i samostatně – usnesení je platné okamžikem odhlasování 

- zápis se vypracovává do 7 dnů dle zákona o obcích 
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- vysvětlení pojmů důvodné a nedůvodné námitky (stanovisko MV ČR) 

- pokud ověřovatel zápis nepodepíše – bude tam přiloženo usnesení RM  

ing.Zikmund:  jsou předloženy 2 varianty návrhu na usnesení  

Mgr.Javorčák: úprava návrhu na usnesení: bod A) podané námitky ověřovatelů jsou důvodné,  

ale s ohledem na nemožnost doplnění zápisu ho uznává RM za platný  

Mgr.Daduč: podporuji návrh na usnesení p. tajemníka 

Hlasování o upraveném návrhu na 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 

 

423/15 

Námitky člena Rady města k zápisu z RM     

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e ,  ž e  

1 .  podané  námitky  ověřovatelů  zápisu  z   jednání  Rady    města   dne  8. 4. 2015 

Bc. Martina Maty, MBA a Mgr. Davida Daduče jsou důvodné, ale s ohledem na 

nemožnost jeho doplnění uznává zápis za platný 

 

3. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2015 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

K materiálu diskuse nebyla. 

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 

 

424/15 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2015 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. závazné  ukazatele  pro  příspěvkové  organizace  města  Ústí nad Labem (dále jen 

p. o.) pro rok 2015 takto: 

a) minimální výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, které jsou kryty 
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příspěvkem zřizovatele, tj. města Ústí nad Labem a které budou za celorok 

2015 tvořit zdroj fondu investic pro p. o. dle přílohy usnesení č. 1 

 
     

4. RO  FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

K materiálu diskuse nebyla. 

 

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 

 

425/15 

RO  FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 

organizace 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO v celkové výši 338,48 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 338,48 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 338,48 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých 

na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ Palachova  40,90 tis. Kč 

ZŠ E. Krásnohorské  21,44 tis. Kč 

ZŠ a MŠ SNP  9,00 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova  1,79 tis. Kč 

ZŠ Stříbrnická  2,91 tis. Kč 

ZŠ Pod Vodojemem  10,75 tis. Kč 

MŠ Dobětice  0,86 tis. Kč 

MŠ Pohádka  3,79 tis. Kč 

DDM a ZPDVPP  0,52 tis. Kč 

MŠ Písnička  0,53 tis. Kč 

DS Dobětice  88,65 tis. Kč 

DS Orlická   50,97 tis. Kč 

Pečovatelská služba    7,72 tis. Kč 

Muzeum města Ústí nad Labem  6,80 tis. Kč 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem 22,94 tis. Kč 

Činoherní studio města Ústí nad Labem 68,91 tis. Kč 
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5. RO FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za město ÚL a r. 2014 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing.Jakubec: úvodní slovo – jedná se o RO, které bude předloženo do ZM  

- město má povinnost spočítat ze svých činností dan z příjmů – fyzicky město daň 

neodvádí, musí se podat daňové přiznání – to bylo za rok 2014 učiněno, částka je 

uvedena v materiálu  

 

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 

 

 426/15 

RO FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za město 

ÚL a r. 2014 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů 

právnických  osob za město Ústí n. L. za zdaňovací období 2014 ve výši 

62 478,84 tis. Kč takto: 

a)  zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 o částku 62 478,84 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

62 478,84 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob 

B )  uk lád á  

1. Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

                                                                                T: 24. 6. 2015 

    

6. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok  

    2014     

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing.Jakubec: předložen ZÚ, který musí schválit ZM a součástí tohoto materiálu je i účetní  

závěrka celého města, kterpi musí schválit taktéž ZM 

- jsou zde uvedeny skutečnosti za loňský rok, stav k dnešnímu dni je jiný 

- příloha usnesení č. 1 – finanční vypořádání města za r. 2014 (zde jsou od ř. 16 

uvedena jednotlivá RO) 

- zbývá 52 mil. Kč – navrhují se převést jako samostatnou rezervu pro případ 

neplnění daňových příjmů a do neinvestiční části rozpočtu  

- vše je uvedeno v materiálu s jednotlivými položkami  
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- ZÚ – byl dán na CD – vše podrobně popsáno vč. souvislostí (plnění příjmů a 

výdajů) 

- ÚZ – musí se předkládat za město celkem, je to u měst a obcí víceméně duplicitní  

- hospodaření města bylo podrobeno přezkoumání KÚ – je o tom vyhotovena 

Zpráva o výsledku přezkoumání – citace zjištění (9 bodů)  

- musíme přijmout opatření k nápravě  

- ZÚ – musí být vyvěšen na ÚD 15 dní před jednáním ZM (fyzicky i elektronicky) 

- součástí materiálu je návrh na usnesení – 1 změna v bodě A3. – uvedení správného 

číselného údaje  

p.Hausenblas: obdrželi jsme plnění rozpočtu mailem – dotaz, zda je možné upravit tabulky  

(nyní jsou obtížně čitelné) – rozšířená legenda popisu sloupců 

- dotaz, zda se již propad daňových příjmů zastavil 

ing.Jakubec: doplníme, aby informace byly čitelnější a zkratky vysvětlíme 

- ve druhé polovině května se propad se zastavil, ale výsledek uvidíme až koncem 

května, nedohání se však ten deficit, který jste uváděli na ZM (– 26 mil. Kč za 4 

měsíce)  

- materiál je obsahově je rozšířený (2 změny) – KÚ požadoval i uvedení údajů za 

MO 

 

Hlasování o upraveném návrhu na 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 

 

427/15 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2014     

  
Rada města po projednání 

 

A )  z j i š ťu j e ,  ž e  

1. hospodaření celého města skončilo za rok 2014 s přebytkem: 

a) celkové příjmy města ve výši 1 748 366,54 tis. Kč 

b) celkové výdaje města ve výši 1 649 480,43 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 98 886,11 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2014 skončilo s přebytkem: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 580 481,06 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 477 512,19 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 102 968,87 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2014 činil 

131 798,38 tis. Kč, z toho k 30.4.2015 (po jednání ZM a RM) činí volné zdroje do 

rozpočtu roku 2015 ve výši 52 090,87 tis. Kč viz příloha usnesení č. 1 
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4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 

2014 činí 23 316,10 tis. Kč 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu  o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem,    

IČ: 00081531 za rok 2014 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje a přijatá 

opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená v bodě 12. důvodové 

zprávy 

2. informaci o hospodaření města za rok 2014 dle důvodové zprávy 

C )  s ouh l as í  

1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením za rok 2014, a to bez 

výhrad 

2. s rozpočtovým opatřením: 

a) zapojení výsledku hospodaření vytvořeného v roce 2014 v celkové výši 

58 185,32 tis. Kč do rozpočtu roku 2015 takto: 

- změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve 

výši 52 090,87 tis. Kč 

- zapojení zisku z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 6 094,45 tis. 

Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 40 000 tis. Kč 

v položce finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů 

c) zvýšení   neinvestiční   části   výdajového  rozpočtu FO MmÚ ve výši 

12 090,87 tis. Kč v položce finanční rezerva 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. 03 investiční 

rezerva ve výši 6 094,45 tis. Kč 

D )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí n. L. schválit: 

a) závěrečný účet města Ústí n. L. za rok 2014 bez výhrad 

b) rozpočtové opatření dle bodu C) 2. tohoto usnesení 

c) finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2014 dle přílohy usnesení č. 1 

d) účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2014 dle přílohy   č. 1 

až č. 5 důvodové zprávy 

E )  uk lád á  

1 .  Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstkovi primátora  

a) předložit návrh dle bodu D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL 

                                                                 T: 24. 6. 2015 

  

7. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 641 v k. ú. Svádov 

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

  

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému materiálu, MK bylo projednáno – doporučila  

Tento schválit záměr  

Bohuňková: dotaz, zda žadatel o vyhlášení záměru ví 

Ing.Dařílek: ano, komunikujeme s ním přímo, aby se mohl přihlásit 

- autojeřáb je tam již 30 let, po tuto dobu žadatel opravuje zemědělské stroje, jde o 

přesuny techniky na zahradu 

- vyřešit situaci, která nyní na místě je  
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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 

 

 428/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 641 v k. ú. Svádov 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 641 o výměře 15 m
2
 v k. ú. Svádov za těchto 

podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: manipulační plocha 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) pronajatá plocha nebude oplocena 

f) bude zachován přístup bez omezení 

g) v případě potřeby se nájemce zavazuje umožnit na nezbytné části předmětu 

nájmu činnosti související se stavebními pracemi v souvislosti s výstavbou 

kanalizační stoky K1 v rámci připravované stavby „Kanalizace Svádov II. 

etapa“ 
      

8. Majetková komise Rady města – jmenování předsedy 

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

 

p.Hausenblas: jednání MK- jedná se o technické opatření vzhledem k mému pracovnímu  

vytížení  

 

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 

 

 429/15 

Majetková komise Rady města – jmenování předsedy 

         
Rada města po projednání 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 21. 5. 2015 
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A )  o dv o lá vá  

1. Martina Hausenblase, MBA, nar. 30. 10. 1973  

a )  z funkce předsedy Majetkové komise Rady města 

B )  j men u je  

1. Ing. Jiřího Brodského, nar. 9. 3. 1945 

a) předsedou Majetkové komise Rady města 

2. Martina Hausenblase, MBA, nar. 30. 10. 1973 

a) členem Majetkové komise Rady města 

        
9. Převod pozemků v k. ú. Předlice formou prodeje 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo – odsouhlasení možného prodeje posledního „kusu“ pozemků  

v průmyslové zóně Předlice 

- uvedená společnosti se přihlásila, splnila podmínky prodeje vč. složení kauce, 

materiál bude předložen do ZM 

- pokud se uskuteční prodej – bude obsazen i tento poslední pozemek v průmyslové 

zóně 

- částka za pozemky bude zaúčtována do příjmu města (VHČ z prodejů) 

p.Krejčí: po případném prodeji zbyde ještě kousek pozemku, cena 500 Kč/m
2
 není ideální 

- v r. 2014 došlo ke strukturálním změnám v obsazení firmy, která má o pozemky 

zájem  

- - proč neprodat celé i v příp. snížení ceny tak, abychom se nemuseli starat o ten 

malý zbytkový pozemek 

Ing.Dařílek: zbytkový pozemek je neupotřebitelný, vede tam vysoké napětí, budeme se o něj 

starat 

- Firmě jsme jsme nabízeli celé – nemají o to zájem, nechtějí tento kus – jinak by 

zájemce na prodej nepřistoupil  

- snažíme se o prodej již delší dobu, toto je první vážný zájemce 

- na předposlední stráně materiálu je cenová mapa – přehled o již proběhlých 

prodejích v této lokalitě 

- cena byla schválena ve vyvěšeném záměru RM, zájemce podmínku splnil – nabídli 

500 Kč/m
2
 

-  cena vychází ze ZP, firma svůj zájem a nabídnutou cenu potvrdila i na jednání u 

nám. Maty 

- pokud bychom preferovali nižší cenu za celý pozemek – proces musíme vrátit na 

začátek a v důsledku toho se nemusí se tato firma přihlásit  

- podmínku složení 10 % ní kauce firma splnila – je na účtu města  

p.Hausenblas: informace o průběhu jednání MK – zabývala se připomínkami i realizačním  

záměrem firmy (skladové prostory s novými pracovními místy – cca 70 lidí) – záměr  

se jeví jako zajímavý - může se stát, že by se tato firma za jiných podmínek na prodej  

nepřihlásila 

ing.Zikmund: přikloním se ke stanovisku MK  

p.Tomková: informace z praxe – prodeje pozemků pro komerční účely – prodáváme dráže  

Ing.Dařílek: pozemek je veliký, využití pozemku se nezměnilo,  vzhledem k prodeji pozemků  

v  Předlicích je cena optimální – odpovídá principu prodejů pozemků v průmyslové  

zóně 
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- snaha prodej urychlit vzhledem k tomu, že zájemce chce investovat v průmyslové 

zóně, snažíme se tento pozemek prodat již 5 let  

- musí se předložit do ZM vzhledem k nutnosti dokončení majetkového procesu 

 

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 

 

430/15 

Převod pozemků v k. ú. Předlice formou prodeje 
        
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s převodem pozemku p. č. 780/25 o výměře 625 m
2
 a částí pozemků p. č. 789/1 o 

výměře   cca  2590 m
2 

 z celkové výměry 6417 m
2
 a p. č. 780/31 o výměře cca  

3610 m
2
 z celkové výměry 7149 m

2
, vše v k. ú. Předlice (celková výměra pozemků 

cca 6825 m
2
) formou prodeje společnosti NYYLO a. s., Klíšská 31, 400 01 Ústí nad 

Labem     se     sídlem    Jihlavská  1167/71,   142 00   Praha  4,   IČ  28536312, 

DIČ CZ28536312 za těchto podmínek:  

a) kupní cena je 500,- Kč/m
2
 

b) kupní  cena  bude  uhrazena  před  podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do 

60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

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

d) využití předmětných pozemků – výstavba skladového objektu 

s administrativním zázemím 

e) zastavěnost areálu nepřesáhne 65%, tzn., že min. 35% výměry pozemků bude 

tvořit zeleň 

f) v majetku města zůstane pruh chodníku podél komunikace Předlická o min. šíři 

0,5 m pro případné stavebně technické úpravy komunikace 

g) 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 

h) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných 

věcných břemen včetně geometrických plánů 

i) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající 

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

od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                               T:  24. 6. 2015     
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10. Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL Unifikace ETR výv. VN II. etapa" 

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

  

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 

 

431/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL Unifikace ETR výv. 

VN II. etapa" 
  
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2411/4 a pozemku p. č. 2411/6 v k. ú. 

Střekov, v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího v právu 

zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení elektrických zemních 

kabelů NN na dobu neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035  

za jednorázovou úhradu, která je stanovena na základě znaleckého posudku  

č. 2474/1/2015 dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem  

č. 2467-77/2014 s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene  

2. uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

IČ 24729035, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

11. Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL-Klíše, U Koupaliště - kNN" 

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

 

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 
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432/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL-Klíše, U Koupaliště - 

kNN" 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1896/35 v k. ú. Klíše, v majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, 

údržby a oprav podzemního vedení elektrických zemních kabelů NN na dobu 

neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 za jednorázovou úhradu, 

která bude stanovena dle sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene schváleného 

Majetkovou komisí Rady města na základě geometrického plánu s tím, že veškeré 

náklady uhradí oprávněný z věcného břemene  

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 
 

49. Pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - RM rozhodovala v dubnu t.r. o pronájmu nebytových prostor  

v uvedeném objektu (Archivu) – schválila firmu Bohema sklo-porcelán, ale obdrželi  

jsme e-mail, že odstupují od pronájmu  

- proto připraven návrh na revokaci uvedeného usnesení 

- jednání s druhým zájemcem (Ha Van Hoc) – tato fyzická osoba však sdělila, že 

zde chce potraviny (nikoliv O+Z) – tím nesplňuje vyhlášené podmínky 

- doporučím MK, aby využila principu jistiny 2 nebo 3 nájmů, které v příp. 

odstoupení od smlouvy propadnou městu, příp. budou použity na uhrazení nájmů 

p.Hausenblas: při dalším vyhlášení záměru - mírně navýšit cenu pronájmu vzhledem  

k učiněné nabídce druhého zájemce 

 

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 
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433/15 

Pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení RM č. 400/15 ze dne 29. 4. 2015 v úplném znění 

 

12. Žádost o částečné snížení dluhu 

      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

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

Mgr. Studenovský: úvodní slovo - geneze je popsána v předloženém materiálu  

- pohledávka města vůči p. Martinkovi činí 2 364 tis. Kč – město zdemolovalo 

objekt v havarijním stavu, toto jsou vyčíslené náklady za demolici  

(demolice objektu, sanace území, odvoz materiálu na skládku, zajišťovací práce na 

vedlejších objektech) –  jedná se o cenu vzešlou z veřejné zakázky  

p.Krejčí: citace z materiálu – stále se s p.Martinkem soudíme (soud uznal částku pouze do  

výše 700 tis. Kč) 

Mgr.Studenovský: byla podána žaloba proti popření, stále se soudíme  

 

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 

 

434/15 

Žádost o částečné snížení dluhu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav vymáhané pohledávky ve výši 2.364.794,- Kč z titulu vynaložených nákladů na 

provedení demolice objektu na adrese Řeháčkova 236, Ústí nad Labem – Předlice, 

za povinným J. Martinkou 
2. žádost p. J. Martinky o částečné snížení dluhu na cca 10% přihlášené pohledávky, 

tj. na částku 246.000,- Kč, ze dne 15.3.2015 
B )  uk lád á  

1. Mgr. Miloši Studenovskému, vedoucímu PEO KT 

a) vyzvat p. Martinku k bližšímu objasnění jeho možností splácet daný dluh 

s ohledem na jeho příjmy 
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13. Schválení darovací smlouvy s Oblastní charitou Ústí nad Labem   
      Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 
        

Ing. Šťastná: úvodní slovo k předloženému materiálu - trvanlivé základní potraviny v hodnotě  

cca 6 tis. Kč pro klienty, kteří přicházejí na odbor, je to přísně evidováno v systému  

OK nouze tzn., že součástí záznamu bude i přehled vydaných potravin  

Bc.Bohuňková: výdej a evidence vydávaných potravin pracovníky OSV zatěžuje  

- je to v celé historii poprvé, kdy se budou vydávat potraviny 

Ing. Šťastná: na OSV to zvládneme 

 

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 

 

435/15 

Schválení darovací smlouvy s Oblastní charitou Ústí nad Labem   
        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 

OBLASTNÍ CHARITOU Ústí nad Labem, se sídlem Štefánikova 1, Ústí nad 

Labem, IČO: 44225512, jejímž předmětem je bezplatný převod potravin v hodnotě 

6 247,-- Kč Statutárnímu městu Ústí nad Labem, odboru sociálních věcí MmÚ, jako 

potravinová pomoc sociálně potřebným 
 

14. Pověření jednat za žadatele  - státní příspěvek na výkon pěstounské péče   
      Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Ing. Šťastná: úvodní slovo k předloženému materiálu – jedná se o příspěvky od ÚP spojené  

s výkonem pěstounské péče – nově ÚP dostal pokyn od MPSV –  je nutno ošetřit  

mojí zvláštní plnou mocí pro podepisování  

- okamžitě jak budu mít plnou moc, začnu podepisovat  – na ÚP jsou prostředky 

deponovány (leží tam od února) – nepřijdeme o žádné prostředky na výkon 

pěstounské péče 

 

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 
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436/15 

Pověření jednat za žadatele  - státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče   
         
Rada města po projednání 

 
A )  ud ěl u j e  

1. zmocnění Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí 

a) k jednání jménem Statutárního města Ústí nad Labem v souvislosti s žádostí o 

státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností   
        

15. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Strážky kanalizace a přepojení ČOV   

      Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“ – přijetí příspěvku 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

  

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 

 

437/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Strážky kanalizace 

a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad 

Labem“ – přijetí příspěvku 

     
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje města ve výši 20 000,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení   příjmové    části    rozpočtu    tř. 3 kapitálové příjmy o částku 

20 000,00 tis. Kč – příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti a.s. 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05, o 

částku 20 000,00 tis. Kč na akci „Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  

B) u k l á d á 

1. Pavlu Štěpařovi, členu Rady města 

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

 

 

                                                                                        T: 24. 6. 2015   
   



Zápis ze 13.RM 

16 

 

16. Návrh Memoranda o spolupráci za účelem zpřístupnění  věže kostela Nanebevzetí  

      Panny Marie 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

  

p.Hausenbals: úvodní slovo - jedná se o zpřístupnění věže s církví na toto téma 

- předložen návrh memoranda jako souhlas na procesu 

- mají o to zájem – dohodli jsme si nějaké mechanismy 

- bude potřeba udělat zaměření věže, čímž tu možnost zpřístupnění ověříme – 

budeme RM informovat na dalším jednání  

- nyní je potřeba přistoupit k memorandu – umožnit primátorovi podepsat ho  

- další schůzka bude dne 26. 5.  2015  

- studie bude stát cca 10 tis. Kč (zmapování současné situace – zaměření, zjištění 

stávajícího technického stavu věže) 

Ing.Zikmund: zatím to není závazný dokument, vyjadřujeme tím naší vůli 

Ing.Šartnerová:  do příští RM bude předložen materiál s návrhem na RO RM 

Bc.Bohuňková. bude mít vliv i na rozvoj cestovního ruchu – je pro město důležité, náklady se  

odhadují na cca 200 tis. Kč 

p.Hausenblas: nutné dojít ke koncensu – měla by to být lehká dřevěná konstrukce, což je  

odborná věc – musíme si zvolit cestu – zda umělecké dílo či jít jinou cestou  

 

Hlasování:  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 

 

438/15 

Návrh Memoranda o spolupráci za účelem zpřístupnění  věže 

kostela Nanebevzetí Panny Marie 

   
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. návrh Memoranda o společném postupu za účelem zpřístupnění věže kostela 

Nanebevzetí Panny Marie 

  

17. Pověření k jednání ve věci soutěže na logo dokumentu Strategie rozvoje města Ústí  

      nad Labem na období 2015-2020  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo – vysvětlení potřeby loga – již jsme se k tomu zavázali při  

schvalování Strategie – na ni navazují další aktivity – vypracování metodiky,  budeme  

dělat na výběr logo soutěž  

- logo bude zveřejňované na všech dokumentech, týkající se Strategie 
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- předložen návrh, aby vše zastřešovala ing. Dostálová z ORM, která je manažerem 

celé Strategie  

p.Hausenblas:  informace o založení partnerství mezi městem a UJEP – součástí je grafický  

vizuál – iniciace celého procesu – má to dopad i na web města, je potřeba toto udělat  

p.Haidler: pověřujeme ing. Dostálovou ke všem právním úkonům? 

Ing.Šartnerová: příloha důvodové zprávy – projednáno s PEO – jak bude vypadat veřejná  

Soutěž, bude se utvářet skupina pro výběr loga – budou osloveni představitelé města,  

Ing. Dostálová  bude vše administrovat  

Mg.Javorčák: pověření směřováno na ing. Dostálovou – jinak by vše směřovalo na VO  

Ing.Šartnerovou (potřeba zmocnit konkrétního člověka) – proto je to takto  

formulováno 

- právní kroky – jsou spojeny s tím, že veškeré soutěže musí probíhat dle právních 

norem a ručí za to konkrétní člověk  

- nad finálními kroky bude dohlížet PEO KT  

- VO nemá možnost zplnomocnit ing. Dostálovou – toto musí učinit RM  

p.Hausenblas: upravit usnesení – pověřit ke všem právním úkonům, souvisejícím  

se zajištěním veřejné obchodní soutěže na logo dokumentu Strategie rozvoje města  

Ústí n.L. 

 

Hlasování o upraveném návrhu na 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 

 

439/15 

Pověření k jednání ve věci soutěže na logo dokumentu Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020  

   
Rada města po projednání 

 
A )  p o v ě ř u j e  

1. paní Ing. Terezu Dostálovou, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru rozvoje 

města Magistrátu města Ústí nad Labem 

a) ke všem právním úkonům souvisejícím se zajištěním veřejné obchodní soutěže 

na logo dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 – 

2020 

     

18. Platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně - aktuální informace 
      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo – jedná se o informativní materiál – v materiálu přehled 3  

platebních výměrů – na všechny tyto 3 platební výměry se připravuje odvolání, které  

zpracovává Mgr. Studenovský, do konce týdne by měla být odeslána 

p.Hausenblas: dotaz na výši platebního výměru na Collegium Bohemicum 

Ing.Šartnerová: je na 290 mil. Kč 
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Ing.Zikmund: prohlášení o bezdlužnosti – dotaz, zda se stále vyžaduje 

Ing.Šartnerová:  dnes to ve směrnici nemáme, v zákoně to také není, některá města a obce to  

používají dodnes (příklad z Jižních Čech) 

p.Štěpař: informace o projednávání vzoru na ideální zadávací dokumentaci – musíme si  

obhájit svůj postoj 

 

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 

 

440/15 

Platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně - 

aktuální informace 
     
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o aktuálně obdržených platebních výměrech č. 9/2015, 10/2015 a 

11/2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně týkající se akce „Rekonstrukce 

Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studí 

Collegium Bohemicum“ a návazujících krocích města ve věci využití dostupných 

opravných prostředků 

     

19. Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 2014 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

  

Ing.Šartnerová: předložení tohoto materiálu je povinností ze zákona informovat o ZÚ  

- bude předložen následně do ZM 

p.Hausebnlas: podání informací od hlavního architekta ohledně situace Jezera Milada 

(2 plomby ze strany PKÚ) 

Ing.Zikmund: majetkoprávní vypořádání - do r. 2017 mají být předány pozemky obcím, je  

v jednání několik variant 

- uskutečnila se prezentace v zasedací místnosti ZM – byli jste tam pozváni, vše zde 

bylo podrobně vysvětleno 

Ing.Šartnerová:  předpoklad, že do roce 2017 bude rozhodnuto 

Ing.Zikmund: připomenutí otevření Jezera Milada dne 30.5. 2015 

 

Hlasování:  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 



Zápis ze 13.RM 

19 

 

 

 441/15 

Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 

2014 

     
Rada města po projednání 

 
A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření ztráta 69.959,07 Kč 

2. úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let 

3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 v předloženém znění 

4. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2014 předloženém 

znění bez výhrad 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi 

a) předložit závěrečný účet dle bodu A) 4. tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 24. 6. 2015 

  

48. Rozpočtové opatření FO, ORM, MP, ODM 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo k předloženému materiálu: navrhujeme RO k zajištění zdrojů  na  

rozvoj Jezera Milada ve výši 1,3 mil. Kč na Jezero Petri 500 tis. Kč  

- Jezero Milada: rozklíčování částky 1,3 mil. Kč, bude rozdělen na části 

- na právní služby: bude nutné řešit složité majetkoprávní vypořádání 

- na PD – nutné zajistit výstavbu technické infrastruktury - kanalizace a přístaviště 

- na instalaci foto pastí - pro MP, dále je potřeba nakoupit lavičky a zajistit dopravní 

obslužnost 

- RO se týká kapitol několika odborů magistrátu  

- Jezero Petri – problém s podzemní vodou – nutné pořízení nového mobiliáře, 

původní se znehodnotil vzedmutí hladiny  (došlo k zaplavení, částečně také 

vandalismus) 

- předpokládáme, že by 500 tis. Kč na nutné základní úpravy  mělo stačit  

= narovnat celý stav na Jezeře Petri  

- projekt byl realizován z 15 ekomiliard -  byl pro celou ČR  

- projekt je starý, PD je z r. 2004 – neznám projekt detailně - teď končí udržitelnost 

našeho projektu  

- zvýšila se hladina spodní vody o 2 m, což máme potvrzeno od vodohospodářů  

- proběhlo již jednání s ODM o opravách  

- zájem rybářského svazu – předpokládáme, že by se o to starali rybáři, dělali by si 

drobné opravy  

p.Hausenblas: pořídit mobiliář, který by počítal s občasným zaplavením (volba materiálu),  

vizuální podstata je až druhotná  

Ing.Šartnerová:  podle projektu se počítalo s tím, že nedojde k zaplavení  

-  nastavení pravidel ve smlouvě s rybáři, ta bude ale až po udržitelnosti 

- informace z jednání s p.Kusebauchem: při vzedmutí hladiny umí odčerpávat vodu 

do kanalizace  
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- v průběhu let bylo zpracováno několik PD, jediné 2 mají stále platnost – nemáme 

dokumentaci k provádění stavby – nyní potřebujeme peníze na dopracování PD 

ing.Zikmund: všechny tyto informace byly poskytnuty na prezentaci v ZM 

- informace z jednání s ministerstvem, hejtmanem, primátorem města Mostu  

Ing.Šartnerová:  PD platilo ministerstvo, je třeba PD dopracovat, aby p.primátor mohl jednat 

p.Krejčí: dotaz na podíl ostatních obcí na PD, projekt platí my – projekt je pro všechny 

Ing.Šartnerová:  tuto PD jsme navrhli zaplatit my  

- nutné dopracovat do fáze prováděcí dokumentace, dnes je dokumentace 

k nepoužití  

- ostatní obce jsou malé a nemají takové rozpočty, iniciativa vzešla ode mě 

p.Hausebnalas: rekapitulace současného stavu – nemáme finální verzi PD, je nutné ji zajistit 

Ing.Šartnerová:  PD - subjekt má uzavřenou smlouvu s ministerstvem, nikoliv s městem 

Ing.Zikmund: dotaz, zda může PKÚ udělat ten projekt 

Ing.Šartnerová:  PKÚ ne, AZ Konsult odevzdá dokumentaci přímo nám  

- předcházející PD platilo ministerstvo, dnes zadávací dokumentace neexistuje, od r. 

2012 jsou nové předpisy – vysvětlení rozdílu  

p.Hausenblas: vyvolat schůzku participujících obcí a situaci si s nimi vysvětlit  

 - 710 tis. Kč na přístaviště a centrální kanalizaci – vloží město do svazku, bude při  

vypořádání zohledněno jako „vklad“ města 

Ing.Šartnerová: lze vypusit v návrhu na usn. A)1.c) – s obcemi projednat 

p.Štěpař: participovat by měly i ostatní obce podílem (poměrem) 

ing.Zikmund: musíme být připraveni, abychom mohli čerpat peníze z ministerstva  

- možnost vytvořit na jezeře milada 3 projekty – musíme najít správnou formu 

Ing.Šartnerová: na Miladě máme největší plochu území, jsme největší  subjekt v rámci DSO  

(většina parcel patří městu Ústí n.L.) 

- pro DSO finančně i časově náročnější najmout si odborníky  

- musíme do budoucna začít spolupracovat jako město na Miladě (nutnost vody, 

elektřiny atd.) – je to velmi důležité  

- kanalizace by byla vedena přes celé území, napojovací bod bude pod silnicí 

Ing.Šartnerová: úprava návrhu na usnesení dle diskuse  

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení:  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. zdržela Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

442/15 

Rozpočtové opatření FO, ORM, MP, ODM 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru, odboru rozvoje města, městské policie a 

odboru dopravy a majetku k zajištění zdrojů souvisejících s rozvojem Jezera Milada 

v celkové výši 589,73 tis. Kč takto: 
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

589,73 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

strategického rozvoje v celkové výši 469,73 tis. Kč v položce provozní výdaje  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v celkové výši 

80,00 tis. Kč v položce provozní výdaje  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, 

oddělení správy, údržby a evidence majetku v celkové výši 40,00 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku k zajištění 

zdrojů souvisejících s úpravou Jezera Petri v celkové výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

500,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku ve výši 500,00 tis. Kč 

 

20. Navýšení kapacity školních jídelen  

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

 

K jednání RM byla přizvána ing. Jakoubková, která zastupuje dr. Müllerovou z důvodu 

nemoci. 

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo k předloženému materiálu, upozornění na duplicitu příloh 

p.Hausenblas: přijmout opatření, aby se takovéto chyby v materiálech neopakovaly 

 

Hlasování:  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 nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 

 

443/15 

Navýšení kapacity školních jídelen  

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s navýšením celkové kapacity školní jídelny: 

a) Mateřské  školy  Ústí nad  Labem, Vinařská 737/10, p. o. z 60 na 70 strávníků 

od 1.9. 2015  

b) Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. ze 140 na 175 

strávníků od 1.9. 2015 
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21. Jmenování ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo k předloženému materiálu – výběrovou komisí byl doporučen  

ing. Dušan Jahoda  

 informace z jednání komise – komise si pozvala všechny uchazeče o místo ředitele 

- ing. Jahoda je zde přítomen RM k představení  

p.Tomková: ing. Jahoda nesplňoval předepsané podmínky  - byli tam 2 uchazeči, kteří   

nesplnili podmínku praxe v oblasti sociálních služeb 

- citace ze životopisu – nemá požadovanou praxi  

ing. Jakoubková: toto bylo rozhodnutí výběrové komise 

Bc.Bohuňková: informace z jednání výběrové komise, na základě zkušeností z minulých VŘ  

na ředitele DpS   - byli v minulosti vybráni 2 ředitelé, kteří neměli praxi v oblasti  

sociálních služeb a jsou výbornými manažery 

- proto byli přizváni k ústnímu pohovoru všichni uchazeči 

- informace o průběhu VŘ (procesně připravoval OŠKaSS) 

Ing. Jakoubková: komise váhala mezi těmito 2 kandidáty, Mgr. Husák (2. místo) má  

zkušenosti v sociální oblasti  

p.Tomková: navrhuji jmenovat uchazeče, který se umístil na 2. místě 

Ing. Jakoubková: nástup na místo ředitele je od 1.6.2015, což bylo uvedeno v inzerátu  

Projednání bodu bylo přerušeno. 

Ing. Jakoubková: prověřila jsem znění inzerátu, mám zde celou složku VŘ 

- praxe v sociálních službách byla výhodou, nikoliv podmínkou  

p.Haidler: informace z VŘ – osobní pohovory – ing. Jahoda se jeví jako dobrá volba na místo  

ředitele 

Bc.Bohuňková: ing. Jahoda byl výrazný uchazeč, vhodný do DpS vzhledem k personální  

situaci, která nyní v DpS Chlumec je  

Ing. Jakoubková: praxe výhodou – splňovat nemusí, ale musí mít organizační a řídící  

schopnosti, pracovat pod stresem 

p.Tomková: myslím, že by ředitel DpS by měl mít praxi v oboru  

 

Hlasování o návrhu na usnesení – doplněn ing. Dušan Jahoda:   6,1,0 

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 proti 

 

  444/15           
Jmenování ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 

organizace 

  
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace ze dne 14. 5. 2015 
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B )  j men u je   s  účinností od 1. 6. 2015 
1. Ing. Dušana Jahodu 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 

organizace  

C )  s t ano v í   
1. Ing. Dušanu Jahodovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 

organizace  

a) plat s účinností od 1. 6. 2015 (platový výměr č. 38/2015) 

     

22. Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad  

      Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo k předloženému materiálu, zde výběrová komise  navrhuje  

vyřadit Bc. Michelle Skřivanovou z konkursního řízení, neboť nesplnila  podmínku  

předepsanou odbornou kvalifikaci 

- mám k dispozici zápis z VŘ – kde je toto uvedeno, že nesplňuje předepsané 

kvalifikační předpoklady  

p.Hausenblas: proč se RM vyjadřuje k vyřazení uchazeče? 

Ing. Jakoubková:  toto je zákonná podmínka, komise ji nemůže vyřadit 

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 

 

445/15      

Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 

Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  v y řa zu j e  

1. Bc. Michelle Skřivanovou 

a) z konkursního řízení na ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace, z důvodu nesplnění podmínek 

konkursního řízení 

 

23. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo k předloženému materiálu – předložen nový návrh na usnesení  

-  v bodě B) 1. d) je uvedená jiná akce, než byla projednána v KK (změna názvu 

akce) 

- materiál bude předložen do ZM  
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Bc.Bohuňková: konání TDZ – podpořit tuto akci i letos, je tradiční 

p.Haidler: informace z jednání KK, město ji podpořilo 130 tis. Kč z jiné kapitoly 

 

Hlasování o upraveném znění – název akce:  6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA nepřítomen Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 446/15 

Poskytnutí 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 s těmito subjekty takto: 

a) ARS Porta Bohemica (IČ 26612593), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Mezinárodní festival Porta ´15“ ve výši 50 tis. Kč 

b) ARS Porta Bohemica (IČ 26612593), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Společný prostor - mezinárodní výstava fotografií“ ve výši 10 tis. Kč 

c) Církvická kulturní společnost, o. s. (IČ 27053989), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „celoroční pořádání koncertů“ ve výši 25 tis. Kč 

d) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Večer H_aluze“ ve výši 10 tis. Kč 

e) Ing. Karel Opatrný (RČ 771021/2213), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „13. prvomájový festiválek“ ve výši 10 tis. Kč 

f) MAHA4ALL (IČ 28552253), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecká mušle“ ve výši 25 tis. Kč 

g) Marek Korbélyi (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 45 tis. Kč 

h) Mária Pánková (IČ 75255286), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Taneční koncert TS Scenic“ ve výši 20 tis. Kč 

i) René Růžička STAVOKONZULT (IČ 42436214), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Výstava fotografií k 70. výročí bombardování města Ústí nad 

Labem“ ve výši 5 tis. Kč 

j) Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecká forbínka“ ve výši 25 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) Marek Korbélyi (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Promenádní koncerty“ ve výši 50 tis. Kč 

b) Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecká forbína“ ve výši 50 tis. Kč 
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c) Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (IČ 72752751), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Módní přehlídka na Laguně“ ve výši 10 tis. Kč 

d) GIOVANI VIRTUOSI MUSICALI, o.s. (IČ 22756663), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „International Piano Competition "Ischia" ve výši 30 

tis. Kč 

C )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům: 

a) Radek Tomas (IČ 02403498), na „Kulturně vzdělávací akce, III. 70 výročí konce 

2. světové války“ 

b) Radek Tomas (IČ 02403498), na „Kulturně vzdělávací akce,  

V. Architektonická prezentace“ 

c) Radek Tomas (IČ 02403498), na „Kulturně vzdělávací akce, IV Noc kostelů“ 

d) Rodinné centrum Slunečník o. s. (IČ 27026876), na „Country den aneb Bavíme 

se pospolu“ 

e) Ústecký dětský sbor, občanské sdružení (IČ 22846361), na akci „Jarní koncert 

Ústeckého dětského sboru 2015“ 

f) Mgr. Aleša Kymličková (IČ 46731890), na „Masopust v Brné“ 

g) Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501), na akci „Malujeme na 

chodník“ 

h) Karel Punčochář (IČ 45999147), na „8. setkání absolventů Základní školy Ústí 

nad Labem - Předlice“ 

i) Cyril a Metoděj (IČ 26597098), na akci „Prezentace národnostních menšin“ 

j) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828), na akci „Celoroční 

činnost projektu Fusion“ 

D) n e s o u h l a s í 

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

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům: 

a) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na „Snídaně v trávě“ 

b) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na „Pivovarské slavnosti“ 

c) Fokus Labe (IČ 44226586), na „Týdny pro duševní zdraví 2015“ 

d) CRAZY Production, s.r.o. (IČ 28363086), na akci „6. Ples severočeských 

patriotů“ 

e) Jaroslava Kománková (IČ 86792016), na akci „Učíme se od včel“ 

E) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) 1. tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

2. Jaroslavu Haidlerovi, členu Rady města Ústí nad Labem 

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

 

                                                                                                        T: 24. 6. 2015 

                                    

24. Revokace usnesení Rady města - sport 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo - usn.RM č. 216/15 byly schváleny dotace pro TJ Tatran na 2  

akce, subjekt nám dal písemně vědět, že tyto akce nebude pořádat, proto navrhujeme  

revokaci  
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Hlasování:  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 

 

447/15                                   

Revokace usnesení Rady města - sport 

 
Rada města po projednání 

 
A) r e v o k u j e 

1. usnesení Rady města č. 216/15 ze dne 25. 2. 2015 v bodě A), odst. 1  

písm. kk), a to v celém rozsahu 

2. usnesení Rady města č. 216/15 ze dne 25. 2. 2015 v bodě A), odst. 1 písm. ll), a to 

v celém rozsahu 

 

25. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sociálních služeb - poskytnutí zálohy  

      na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd  

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

         
Ing. Jakoubková: úvodní slovo - odsouhlasen příspěvek 2 tis. Kč na 1 žáka 1. třídy, ředitelé  

zpracovali žádosti dle pokynu OŠKaSS  podle počtu dětí, které byly zapsány při  

zápisech  

- zálohy ve výši 60 % - budou převedeny do rozpočtů jednotlivých škol  

 

Hlasování:  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 

 

448/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sociálních služeb - 

poskytnutí zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb v  celkové výši 1 452  tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 
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a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb o částku 1 452 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 

1. tříd ZŠ 

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

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

služeb – poskytnutí 1. zálohy účelového neinvestičního příspěvku na jednotlivé 

základní školy v Ústí nad Labem, v celkové výši 1 452 tis. Kč na pořízení 

učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace 

ve výši 55,2 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace ve výši 108 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková 

organizace ve výši 56,4 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace ve výši 36 tis. Kč 

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

ve výši 57,6 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace ve výši 97,2 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace ve výši 84 tis. Kč 

- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace ve výši 96 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace ve 

výši 126 tis. Kč 

 

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

      účelové neinvestiční dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2015  

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo - zapojení dotace, uzavření smlouvy o závazku veřejné služby  

o LPS, poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1,2 mil Kč Krajské zdravotní tak, jak  

byla schválena na kraji  

 

Hlasování:  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 
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449/15       
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK na zajištění 

LPS v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 1 200 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku 1 200 tis. Kč 

v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické, v položce provozní výdaje o částku 1 200 tis. Kč  

na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2015 

2. uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní 

služby na období kalendářního roku 2015, mezi objednatelem Statutárním městem 

Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova 

nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

3. poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1 200 tis. Kč Krajské zdravotní a. s. – 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,o.z. na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2015 a v souladu s podmínkami smlouvy dle bodu A) 2. 

tohoto usnesení 

 

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

      Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo – Městské služby obdržely od FÚ pro ÚK výměr s výší  

 nedoplatku za DPH – vysvětlení záměny - již bylo 1x projednáváno ale v jiné částce 

- je zde výměr vč. úroku za z prodlení, materiál byl projednán s nám.Matou  

- MS se dobrovolně přihlásily k placení DPH, FÚ toto napadl, několik let spory 

s FÚ, odvolací Finanční ředitelství v Brně potvrdilo, že se tyto platby musí provést  

- byla na to vytvořena rezerva v rozpočtu města  

 

Hlasování:  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 nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 
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450/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace 

      
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – oddělení provozně technické ve výši  

1 701,87 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS o částku  

1 701,87 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS; oddělení provozně 

technické - poskytnutí neinvestičního příspěvku Městským službám Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 1 701,87 tis. Kč, na úhradu nedoplatku 

na dani z DPH 

     

28. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – navýšení  

      příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

Ing. Jakoubková: úvodní slovo – návrh projednal  ředitel MS s nám. Matou - poskytnutí  

uvedené částky z rezervy – 3 mil. Kč půjdou na opravy v rámci MS - je p.o., která  

spravuje velký objem majetku  

- rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, ale již nezbylo na běžné opravy – žádost o 

částku 3 mil Kč z rezervy na opravy a údržbu  

p.Hausenblas: informace o jednání s ředitelem MS – původně požadována nižší částka, ale ta  

by nebyla postačující 

 

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 

 

451/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – navýšení  příspěvku  na  provoz   Městským   službám 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 3 100 tis. Kč takto: 
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS o částku  

3 100 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS; oddělení provozně 

technické - poskytnutí neinvestičního příspěvku Městským službám Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 3 100 tis. Kč, na opravy majetku 

 

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

      účelové dotace z MMR 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo – zapojení dotace od 40,6 tis. Kč od MMR ČR – přeposílá se  

DDM na uvedený projekt (standardní průtočka) 

 

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 

 

452/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové dotace z MMR 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

40,61 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 40,61 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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, příspěvkové 

organizaci, ve výši 40,61 tis. Kč na úhradu nákladů na mimoškolní výchovu 

dětí a mládeže 

     

30. Stanovení platu ředitele ZOO Ústí nad Labem 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo - řediteli, který nastoupil do funkce v březnu t.r. se navrhuje  

stanovení osobního příplatku  

- nechali jsme si zpracovat zprávu, co vše bylo v ZOO provedeno 

- stanovení je od 1.6. 2015, výše příplatku je v kolovadle, postup do dalšího 

platového stupně taktéž 
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p.Hausenblas: zvyšuje se návštěvnost ZOO, pořádají spousty akcí  

 

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 

 

 453/15 

Stanovení platu ředitele ZOO Ústí nad Labem 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e   

1. Bc. Jiřímu Bálkovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace  

a) dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění 

- plat s účinností od 1. 6. 2015 (platový výměr č. 36/2015)  

- plat s účinností od 1. 7. 2015 (platový výměr č. 37/2015) 
       

31. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách – MŠ Dobětice   

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

  

Ing. Jakoubková: úvodní slovo - tato MŠ má 2 budovy, 8 tříd – dle vyhlášky je povolen max.  

počet 24 dětí s tím, že můžeme přidat 4 místa  

- ředitelka školky požádala o schválení výjimky na 28 dětí v každé třídě  

- v materiálu je navrženo zmocnění pro dr. Müllerovou – nevím, jak bude dlouho 

nemocná, navrhuji zde pověřit mně, aby bylo možné věc zprocesovat  

- úprava návrhu na usnesení v bodě B)1. – zmocnění ing. Jakoubkové 

  

Hlasování o upraveném návrhu na 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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454/15 

Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách – MŠ Dobětice 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

zákona  na školní rok 2015/2016  – zvýšení počtu dětí ve třídě 

a) Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o.  

   B) zmo cňu j e  

1.  Ing. Radku Jakoubkovou, vedoucí provozně technického oddělení OŠKSS  

a)  k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Dobětice, Ústí 

nad Labem, Rabasova 3207/45, p.o. 

    
32. Městská akce „Malý Hamburg“   (na stůl) 

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

 

Dr.Stuchlíková: Bc.Mata žádá o stažení materiálu, nutné doprojednání materiálu, bude  

předloženo na další RM  

- akce měla začínat už druhou červnovou neděli, kalkulace - vycházelo se 

z podkladů p.Moravce  

p.Tomková: snížit částku na úklid o 45 tis Kč – mohou uklidit VPP, počítat s tím při  

předložení do příští RM 

 

33. Odstoupení předsedy a člena dozorčí rady spolku Činoherák Ústí 

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

 

Ing. Jakoubková: úvodní slovo - ing. Štráchal odstupuje z funkce předsedy DR a ing. Bořek  

Voráč z funkce člena DR – zpráva na vědomí 

Ing.Štráchal: důvodem je mé pracovní vytížení, informace o činnosti DR, upozornění, že  

Obchodní rejstřík není aktuální  

p.Hausenblas: záznamy v OR dáme do pořádku  

 

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 

 

455/15 

Odstoupení předsedy a člena dozorčí rady spolku Činoherák Ústí 

 
Rada města po projednání 
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A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. odstoupení z funkce dozorčí rady spolku Činoherák Ústí (IČ 028 16 091) takto: 

a) Ing. Miroslav Štráchal, MBA nar. 1. 5. 1959, bytem Sebuzínská 37E, 403 21 

Ústí nad Labem z funkce předsedy dozorčí rady 

b) Ing. Bořek Voráč nar. 7. 12. 1946, bytem Sokolovská 166, 403 22 Ústí nad 

Labem z funkce člena dozorčí rady 

 

34. Rozpočtové opatření městské policie – Dohledová služba 

      Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie   

       

Ing.Bakule: úvodní slovo - převod finančních prostředků na mzdy pro dohledovou službu za  

uvedené období (průtočka) 

 

Hlasování:   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 

 

456/15 

Rozpočtové opatření městské policie – Dohledová služba 

       
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 636,78 tis. Kč  takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 636,78 tis Kč v položce účelové 

prostředky z Úřadu práce     

b)  zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce           

„Vzdělávejte se pro růst“  o celkovou částku 636,78 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky VPP o  475 tis. Kč 

- povinné pojistné VPP o 161,78 tis. Kč 

 

35. Rozpočtové opatření odboru hospodářské správy – digitální úřední deska 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Habrová: úvodní slovo - předloženo RO se snahou získat finanční  prostředky na  

digitální úřední desku (dále jen DÚD) – snaha řešit již v r. 2011, ale vzhledem k  

nedostatku finančních prostředků řešeno formou instalace informačních „kiosků“ u  

MmÚ a MO 

- nelze zrušit fyzickou úřední desku (dále jen FÚD) – informace o provozu info 

kiosků – složitější obsluha 

- vzhledem k zák. 250/2000 Sb. jsme narazili na problém, že nemáme dostatečné 

prostory pro FÚD, abychom tam mohli zveřejňovat všechny stanovené dokumenty, 

což je zákonnou povinností, kterou musíme splnit 

-  inspirace v Pardubickém kraji – zde mají dokumenty pouze na DÚD 
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- prošli zde 2 kontrolami ze strany MV ČR – neshledali žádný problém 

- „odsouhlasili“ jim DÚD, která je jednoduší na obsluhu 

- v bodě 2 navrhujeme pořízení DÚD přímo od spol. Starmon,  která  pořídila DÚD 

do Pardubického kraje  

- v info kioscích je také sw od firmy Starmon  

- část důvodové zprávy neplatí – obdrželi jsme dnes stanovisko od MV ČR, kde se 

vyjadřují k tomu, jak mají obce realizovat  dotační smlouvy nad 50 tis. Kč – citace  

- zveřejnění na ÚD – je tím míněna pouze EÚD 

- nárůst agendy s úřední desky, nemáme povinnost vést evidenci věcí na ÚD 

- EÚD je odrazem fyzické – vést 1 evidenci  

- nebude třeba FÚD, pokud bude DÚD splňovat požadavky na jednoduchou obsluhu 

- zkultivovat prostor ve vestibulu magistrátu  

- zohlednit zkušenosti – občané se koukají více na web stránky než by chodili 

fyzicky se dívat na magistrát   

Mgr.Javorčák: upozornění, že povinnost pro zveřejnění smluv trvá 3 roky, tj. musí tam 3  

roky viset, kapacitně by nám to nestačilo, jedinou cesta je EÚD 

Mgr.Habrová: ÚD jsou u MmÚ i u všech MO, info kiosky mají malou šířku obrazovky,  

technické problémy při zobrazování – to odporuje požadavku MV ČR  

p.Krejčí: snažit se vyřešit levnější cestou – např. LED TV, klávesnice, připojení na MNT 

ing.Zikmund: dotaz na časový tlak – zda spěchá 

Mgr.Habrová: hrozí kontrola ze strany MV ČR – naše řešení jí nemusí vyhovovat  

- obsluha musí být jednoduchá 

- rozklíčování požadované částky: pořízení desky, kabeláž, zaškolení obsluhy, 

napojení na záložní agregát atd., o software by se staral MNT 

Bc.Bohuňková: levnější řešení by měl navrhnout MNT 

Mgr.Habrová: zajímali jsme se a řešili ve spolupráci s MNT, toto řešení je prověřené  

- ÚD je věcí magistrátu (úřadu) ze zákona  

p.Hausenblas: dne 29. 5. je schůzka s MNT, projednat tam tuto záležitost 

ing.Zikmund: požádat MNT o technické řešení ÚD dle našich požadavků na EÚD 

Mgr.Javorčák: informace z poslední porady tajemníků – dnes mail – stanovisko MV ČR –  

povinnost zveřejňování smluv nad 50 tis. Kč je od 1.7. t.r., dodací lhůta navrženého  

typu ÚD je 2-3 měsíce 

- musíme najít vyhovující řešení, tento typ je odzkoušen, prošel kontrolou 

v pardubickém kraji  

- návrh projednán s nám. Matou, proto byl návrh RO předloženo do RM  

Mgr.Habrová: dle diskuse v RM stahuji materiál, vyzveme MNT, aby navrhl jiný způsob  

 

36. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Libouchec – přestupková agenda 

      Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru kontroly 

 

Dr. Sokolová: úvodní slovo – předložen návrh veřejnoprávní smlouvy s Libouchcem 

Ing.Zikmund: nebudou problémy se zvládnutím agendy na odboru? 

Dr.Sokolová: měli jsme problémy na úseku dopravních přestupků, ale odd. přestupků zvládá  

počet přestupků, cca 40-50 přestupků ročně ubylo – obec Libouchec má do 30  

přestupků čoně, neměl by nastat problém 

Mgr.Javorčák: informace o veřejnoprávních smlouvách – jsou pochopitelné u malých obcích,  

toto je „dvojková obec“, která se této povinnosti chce pravděpodobně zbavit  

- takových smluv již máme několik, případy mohou přibývat, zisk je nulový  

- jednoduché správní řízení dle vyčíslení NKÚ vyjde na 3 500-3 800 Kč 



Zápis ze 13.RM 

35 

 

- dotazoval jsem se, zda bude OK zvládat – dr. Sokolová řekla, že ano 

Dr. Sokolová: byli jsme požádáni obcí Libouchec – oni mohou dle zákona o obcích o toto  

požádat  

Mgr.Javorčák: částka 1 tis. Kč/přestupek je dána správním řádem  

p.Štěpař: měli bychom vytěžovat vlastní úředníky vlastní prací  

 

Hlasování:  0, 7, 0 

Zikmund Josef, Ing. proti 

Hausenblas Martin, MBA proti Haidler Jaroslav proti 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan proti 

Bohuňková Jana, Bc. proti Štěpař Pavel proti 

  Tomková Yveta proti 

 
       

 37. Pověření k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č.  

       111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění.  

       Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Bc.Bohuňková: úvodní slovo – řešení doplatků na bydlení – projednáno s tajemníkem  

magistrátu a PEO KT – navrženo toto řešení – pravomoc bude delegována na p.  

Husáka, starostové byli informováni písemně  

- nutné řešení vzhledem k vývoji legislativy – nemělo by docházet k problémům, 

médiím dám zprávu o přísném posuzování podmínek ohledně ubytoven 

- velice důkladně konzultujeme, potřebujeme již konat, žádosti již máme a musíme 

je řešit, aby lidé nezůstali bez střechy nad hlavou  

- provozní řád si nechává schválit např. i IH Bohemia (2. patra) 

- pokud KHS neshledá závažné důvody, tak nemá důvod neschválit provozní řád  

Mgr.Javorčák: doplnění informací vzhledem k vývoji legislativy  

Ing.Štráchal: dotaz na právní analýzu 

Mgr.Javorčák: prověřeno, prokonzultováno s ministerstvem –  pravomoc může RM svěřit buď  

primátorovi nebo úřadu (je věcí úřadu, koho tím dále pověří) – já vydám rozhodnutí 

(pověřím konkrétního úředníka) 

- spolupráce s obvody – vnést pohled z terénu (místní znalost) 

- jednání pracovní skupiny – bude vyvolávat p.Husák dle počtu žádostí (nárazová 

práce) 

Bc.Bohuňková: zvala jsem starosty na společnou schůzku, rozhodovat bude magistrát 

Ing.Štráchal: my se budeme spoluúčastnit, ale musí to být legislativně v pořádku  

p.Hausenblas: vhodná pracovní porada – musí se rozhodovat ve městě stejně – nutná účast  

obvodů v procesu 

- nastavení kritérií – schválit pro celé město jednotně 

ing.Hýbner: na základě zákona přešla agenda na magistrát, citace stanovisko Mgr.  

Studenovského  z PEO KT 

Bc.Bohuňková. předpoklad, že do 3 měsíců bude tato novela zrušena, schůzce se nebráním –  

podrobně projednáme  
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Hlasování:  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 ano 

 

457/15 

 Pověření k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 odst. 6 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění 

       
Rada města po projednání 

 
A )  p ov ěřu j e  

1. Mgr. Jana Husáka, koordinátora pro integraci, referenta OŠKSS 

a) k udělování souhlasu obce dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi v platném znění 

B )  s ouh l as í  

1. s ustanovením pracovní skupiny k zabezpečení podkladů, administrace a odborných 

konzultací k udělování souhlasu obce dle ust. § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi v platném znění 
         

38. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města Ústí nad Labem 
      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 
       

Bc.Bohuňková: informační materiál, v rámci akčního plánu pro r. 2014 bylo naplánováno  

vyhodnocení zdravotního stavu – zpracovávala KHS pod vedením dr. Trmala – rešerše  

základních demografických údajů a příčin zejména úmrtí, nemocnosti a incidence  

vybraných infekčních nemocí 

- projednala SZK – vzala analýzu na vědomí  

 

Hlasování:  6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

 

 

Tomková Yveta ano 

 

458/15 

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města Ústí nad 

Labem 
      
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 
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1. Analýzu zdravotního stavu obyvatel města Ústí nad Labem 

B) u k l á d á  

1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora  

a) předložit Analýzu zdravotního stavu obyvatel města Ústí nad Labem 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

T: 24. 6. 2015 

 

39. Záštita vedení města akci Romský stan a poskytnutí dotace spolku Pražská  

      společnost bloumající veřejnosti 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Bc.Bohuňková: jedná se o záštitu nad akcí Romský stan a dotaci spolku Pražská společnost 

(pořad pro veřejnost a pro žáky ZŠ) – je to akce, která se velice se osvědčila i v jiných  

městech, je to několikátý ročník 

- primátor mě požádal, abych poskytla záštitu já  

- projednala jsem s nám. Matou – dal mi informaci, odkud bude 10 tis. Kč čerpáno  

- ověření bezdlužnosti: mám zde potvrzení bezdlužnosti (dodáno během jednání 

RM) 

- v bodě A)1. budu uvedená já (záštita) 

 

Hlasování o návrhu na usnesení v upraveném znění:   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 ano 

 

466/15  
Záštita vedení města na akci Romský stan a poskytnutí dotace 

spolku Pražská společnost bloumající veřejnosti 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu roku 2015 

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

kultury, sportu a sociálních služeb pro spolek Pražská společnost bloumající 

veřejnosti (IČ 26677041), se sídlem Na Smetance 14, Praha 2, na částečnou úhradu 

nákladů spojených s pořádáním kulturní akce „Romský stan“ a následné uzavření 

smlouvy 

 

40. Informace o situaci v záležitosti stanovení školských obvodů 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Bc.Bohuňková: ŠK mě pověřila, abych informovala o situaci v záležitosti stanovení školských  

obvodů 

- potřebujeme stanovit ze zákona – nutné včas, proces schvalování OZV je dlouhý  
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- bohužel z důvodů uvedených v důvodové zprávě nelze garantovat, zda návrh OZV 

do 30.5. 2015 bude 

- převis nabídky a poptávky u některých škol 

- vzhledem k demografickému vývoji by mohly problémy nastat (bude více 

prvňáčků) 

p.Tomková.: toto vyvolá do budoucna problém především v sociálně vyloučených lokalitách 

Bc.Bohuňková: pro velkou část rodičů toto bude výhodou  

p.Štěpař: různá úroveň škol v různých částech města  

Bc.Bohuňková: OZV není nic, co by se nedalo změnit, nyní vyzkoušíme na rok a poté  

výsledky vyhodnotíme  

- stížnosti ve školách, odvolání řeší KÚ 

 

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 

 

459/15 

Informace o situaci v záležitosti stanovení školských obvodů 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e    n a   v ě d o m í 

1. informace o stavu stanovování školských obvodů 

 

41. Informace o ustanovení platforem pro rozvoj česko-německých vztahů a podpory  

      výuky německého jazyka v Ústí nad Labem 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Bc.Bohuňková: úvodní slovo – materiál předložen do RM jako informativní, reakce na  

oživení přeshraničních aktivit a spolupráce, odstraňovat jazykovou bariéru  

p.Hausenblas: záležitost odsunu Němců – neprošlo RM ani ZM – bylo by vhodné projednat  

na ZM, v ostatních městech projednali – nechám zpracovat podklady pro historika 

Mgr.Krska (deklaraci)  

 

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 
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460/15 

Informace o ustanovení platforem pro rozvoj česko-německých 

vztahů a podpory výuky německého jazyka v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 
1. informace o ustanovení platforem pro rozvoj česko-německých vztahů a podporu 

výuky německého jazyka v Ústí nad Labem 

 

42. Mimořádná dotace organizaci DRUG - OUT Klub na zachování terénního programu 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Bc.Bohuňková: úvodní slovo – dostali jsme žádost o dotaci od org. Drug-Out Klubu, 

se zástupci jsem osobně jednala  

-  je to jediné zařízení, které nabízí tento druh služeb – projednáno v SZK, ta žádost 

projednala a doporučila RM poskytnutí dotace, ale pouze ve výši 200 tis. Kč  

(původně žádali o 500 tis. Kč) 

- projednáno s nám. Matou – navrhuji v upraveném znění – 200 tis. Kč  

p.Tomková: už jim bylo schváleno 600 tis Kč, mají vícezdrojové financování 

- upozornění na lobbing, hledat koncepční řešení (Komunitní plán) 

Bc.Bohuňková: informace z diskuse na jednání SZK, Drug-Out potřebuje 30 %ní krytí na  

čerpání dalších dotací od státu  

- stanovení priorit – tato činnost je ve městě potřebná  

- vloni dostali 600 tis. Kč, jsou zde 3 sociální služby (terénní program, kontaktní 

centrum, ambulantní služba) – dofinancování služeb i z jiných zdrojů  

- za loňský rok vyměnili 237 tisíc jehel, po Praze je zde nejhorší situace, dáváme 

nejméně peněz na tuto problematiku, nemáme ve městě ani protidrogového 

koordinátora  

- do ZM bude předložen obsáhlejší materiál s detailním zdůvodněním  

- na SZK detailně řešíme problematiku drogově závislých  

p.Tomková: do matriálu do ZM dát také tabulku s nárůstem počtu klientů  

p.Hausenblas: je to nesystémové, město má problém a jsou zde měřitelné veličiny – nárůst  

klientů, hrozba žloutenky, bezpečnost ve městě 

- navrhuji poskytnout dotaci v původně požadované výsi tj. 500 tis Kč 

p.Krejčí: rozpočet org. Drug-Out – nevidíme její příjmy, v čem se zlepší služby organizace  

pro město? 

 - nárůst od r. 2013 tam je, náklady na zdravotní materiál je za cca 600 tis Kč  pro  

drogově závislé  

Bc.Bohuňková: návrh na usnesení v upraveném znění – dle projednání v SZK doporučuji 200  

tis. Kč  

Hlasování:   5,0,2  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav zdržel 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 
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461/15 

Mimořádná dotace organizaci DRUG - OUT Klub na zachování 

terénního programu 

 
Rada města po projednání 

 

A) s o u h l a s í 

1. s poskytnutím neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč pro spolek Občanské 

sdružení – „DRUG – OUT Klub“ (IČ 44554559), se sídlem Velká Hradební 13/47, 

Ústí n. L., na dofinancování provozu Terénního programu a následným uzavřením 

smlouvy 

2. s rozpočtovým opatřením odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve 

výši 200 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 200 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – odd. podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 200 tis. Kč v položce 

podpora nestátních sociálních služeb 

B )  u k l á d á 

1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora 

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

Labem 

T: 24. 6. 2015 

 

43. Záměr zřízení Městského klubu seniorů pod příspěvkovou organizací Pečovatelská  

      služba 

      Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 

 

Bc.bohuňková: úvodní slovo - informace o záměru zřízení Městského klubu seniorů pod  

Pečovatelskou službou 

- materiál máte v písemné formě, nutná změna ve zřizovací listině Pečovatelské 

služby 

- klub seniorů aby sídlil v prostorách Městských lázní - jsou vhodné, v přízemí, 

možnost bezbariérového přístupu, nyní jsou v dezolátním stavu (bude vyžadovat 

určitou investici do oprav těchto prostor) 

- na rekonstrukci by se měli podílet i studenti Střední průmyslové školy stavební 

(máme nabídku od PhDr.Štefla, což by snížilo náklady na rekonstrukci)  

- částečně by byl klub financován i MS, p.o. 

- zároveň by zanikl klub Elixír – program by se „přelil“ do Městského klubu seniorů 

p.Hausenblas: vysvětlení proč zde a nikoliv v prostorách Zanádraží, spolupráce s MS –  

návštěvníky budou senioři, je tam i kavárna a další služby pro návštěvníky klubu 

- realizační fáze – MS připravují PD, jsou schopni technicky zajistit  

Bc.Bohuňková: požádala jsem ing.Jakoubkovou, aby prověřila, zda mohou se studenti  

účastnit rekonstrukce 

p.Tomková: jaká je kapacita v uvažovaných prostorech?  

Bc.Bohuňková: cca 100 lidí, Elixír má denní návštěvnost 30-50 seniorů 
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- toto bude zařízení pro seniory, kteří nejsou organizováni v žádné organizaci, 

jednali jsme se zástupci Rady seniorů kraje – jsou tím záměrem nadšeni, myšlenka 

se jim líbí 

p.Tomková: pokud budou chodit do Městského klubu i neorganizovaní – kapacita nebude  

časem stačit 

Bc.Bohuňková: je to pro širokou veřejnost, nejen pro klienty Elixíru, který zanikne, kapacita  

by měla být dostačující 

p.Hausenblas: informace o zamýšleném dopravním řešením u Městských lázní  

- plánuje se koncepční zásah – zřízení parkoviště (mělo být hotové dávno, nyní auta 

MS problematicky parkují) – MS připravují VŘ na projekční práce (zatím nevíme 

rozpočtové náklady a ani jak to má vypadat) 

ing. Zikmund: upravit návrh na usnesení v bodě B) – doplnění termínu 10.6.2015 

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení:  6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

462/15 

Záměr zřízení Městského klubu seniorů pod příspěvkovou 

organizaci Pečovatelská služba 

 
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. se záměrem zřídit Městský klub seniorů pod příspěvkovou organizaci Pečovatelská 

služba 

B) u k l á d á 
1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora 

a) předložit Radě města návrh na změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Pečovatelská služba a zahájit kroky potřebné k realizaci Městského klubu 

seniorů 

T: 10. 6. 2015 

 

44. Rozšíření kamerového systému města Ústí nad Labem 

      Předkládá:  Yveta Tomková, starostka MO Neštěmice a radní města 
       

p.Tomková: úvodní slovo  –  projednáno v Komisi prevence kriminality, po dohodě s nám.  

Matou byl návrh redukován  

- jedná se o důležitá místa, vytipovali jsme krizová místa – máme seznam míst, kam  

kamery umístit 

- vytipováno ve spolupráci se Policí ČR, záznamy se uchovávají – máme možnost 

zpětně dohledávat osoby  

- ve spolupráci s MNT jsme vyhledali vhodné řešení (připojení na troleje, MŠ, ZŠ, 

naše p.o. – kam natáhneme síť) 
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Bc.Bohuňková: jedná se o 12 nových kamer, dotaz na navýšení počtu pracovníků, kteří budou  

záznamy vyhodnocovat 

p.Tomková: přenos se nebude kumulovat do 1 místa, bude rozděleno do více pracovišť, počet  

pracovníků na MP se nebude rozšiřovat 

p.Krejčí: dotaz na další kamery v MO město 

p.Karika: jsou tam 3 nové, nejproblematičtějším místem je MŠ v Marxově ul., kde se schází   

feťáci 

p.Tomková: rozdělení na různé pulty, je v zaškolení dalších 24 strážníků, kteří budou  

vykonávat tuto činnost – budeme příp. personálně řešit  

- uvažovali jsme o rozšíření centrálního pultu  

 

Hlasování:  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 

 

463/15 

Rozšíření kamerového systému města Ústí nad Labem 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření městské policie ve výši 2 000 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města – investiční  

rezerva sk. 03 o částku 2 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie sk. 04 na akci              

kamerový systém o částku 2 000 tis. Kč 

 
45. Poskytnutí dotace Spolku Činoherák Ústí 

      Předkládá:  Jaroslav Haidler, radní města 

 

p.Haidler: stažení bodu z programu jednání – bude předloženo na další RM. 

47. Zrušení p.o. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o 

      Předkládá:  Jaroslav Haidler, radní města 

 

p.Haidler: úvodní slovo, zdůvodnění a potřebné informace jsou uvedeny v písemném  

materiálu 

- nemá smysl nechat p.o. existovat, stálo by to město další finanční  prostředky 

- tato p.o. již neplní nic co má ve své zřizovací listině, procesně bude trvat až do září  

- bylo by nutné dokončit VŘ na ředitele, je to koncepční rozhodnutí  

p.Hausenblas: jsem pro zrušení p.o., její pokračování nemá důvody, spolek má jasnou  

základnu  

- má přístup ke všem formám financování, tuto p.o. zřídila původní politická 

reprezentace, je na čase již ji zrušit  
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p.Haidler: p.o. může žádat o finance maximálně kraj, problémy s financováním z jiných  

zdrojů, když mají svého zřizovatele 

p.Tomková: dotaz na dramaturgický plán, který se dělá i 2 roky dopředu  

p.Haidler: v divadlech se plánuje opravdu na několik let dopředu, informace o možnostech  

financování dle různých forem (vysvětlení mechanismus grantů) 

- dluhy zde nejsou  

- Činoherní studio – název zůstane u fungujícího souboru  

- provázanost s poskytnutím dotace činohernímu studiu  

- úprava návrhu na usn. –  ukládá J.Haidlerovi předložit návrh dle bodu A) 1. do ZM 

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení:  5,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA omluven Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

464/15 

Zrušení p. o. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o 
 

Rada města po projednání 

 

A) s o u h l a s í   

1. se záměrem zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem k datu 30.9.2015 

s tím, že veškerá práva, majetek a závazky přechází uplynutím data zrušení  

na Statutární město Ústí nad Labem 

B) u k l á d á  

1. Jaroslavu Haidlerovi, členu RM za oblast kultura 

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

Labem 

                                                                                             T: 24.6.2015 

 

46. Přejmenování mostu Edvarda Beneše 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Ing. Zikmund: stažení bodu z programu jednání. 

 

50. Střekovské nábřeží – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. SWIETELSKY stavební  

      s.r.o. 

      Předkládá: Pavel Štěpař, radní města  

 

p.Štěpař: materiál předložen na stůl z časových důvodů, byl zaslán předem mailem  

- přílohou materiálu je návrh  dodatku č. 1 ke smlouvě  o sílo 

- řešena projektová část – protipovodňová ochrana na střekovském nábřeží  

- došlo k dohodě s firmou – v příp. uhrazení odstupného dojde k zániku smlouvy o 

dílo  

- relevantně řešit střekovské nábřeží lépe  
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- částka odstupného je dojednaná, zhotovitel se choval velmi vstřícně, protože 

udržovat chce udržovat dobré vztahy s městem i nadále 

ing.Zikmund: mediálně prezentovat, lidé se ptají, jak to bude se Střekovským nábřežím  

p.Štěpař: tahle stavba ve výši 12,7 mil Kč neřešila nábřeží dle našich požadavků, je potřeba  

řešit koncepčně jinak  

- úprava návrhu na usnesení – nutné uvést zdroj – citace doplnění (předáno písemně) 

p.Hausenblas: říční průtah městem - má se stát součástí Natury – pokud by vznikla, už nikdy  

tam nic nepostavíme 

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,1  

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 zdržela 

 

465/15 

Střekovské nábřeží – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Ústí nad Labem a 

společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, ze dne 5.11.2014 (číslo 

č. S15-027-0022) 
2. zaplacení odstupného ve výši 555.000,- Kč spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., 

IČ 48035599, čímž dojde ke zrušení smlouvy o dílo specifikované v odst. 1 

tohoto bodu 
3. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 555,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03, 

investiční rezerva o částku 555,00 tis. Kč 
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

oddělení přípravy a realizace investic ve výši 555,00 tis. Kč (odstupné viz bod 

A) 2.) 

 
 

Různé 

 

Dr. Stuchlíková: informace o skupina pro přípravu Vánoc – bude předloženo do příští RM. 
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Jednání RM bylo ukončeno v 17,20 h. 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

Martin Hausenblas, MBA…………………………………………………. 

 

Milan Krejčí………………………………………………………………… 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund 

 Primátor města  

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

MF ČR – Ministerstvo financí ČR                   MO – městský obvod 

MS – Městské služby     MmÚ – magistrát  

PD – projektová dokumentace   PEO KT – právně ekonomické odd. 

OK – odbor kontroly     MNT - Metropolnet 

p.o. – příspěvková organizace   RM – rada města 

ÚP – Úřad práce     ZM – zastupitelstvo města 

MK – majetková komise    FÚ – Finanční úřad 

ÚD – úřední deska     ÚK – Ústecký kraj 

VŘ – výběrové řízení     DPH – daň z přidané hodnoty 

DR – dozorčí rada     SZK – sociálně zdravotní komise 

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 

DSO – dobrovolný svazek obcí 

ŠK – školská komise  

ZÚ – závěrečný účet 

ÚZ – účetní závěrka  

DÚD – digitální úřední deska 

EÚD – elektronická úřední deska  

 


