Zápis ze 13. RM

Zápis
13. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 10. 5. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek
Lukáš Konečný
Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Hlasování o programu: 5,0,0
Ing. Nechybová: navrhuji předřazení bodů č. 17 a 34 za bod č. 1 (z důvodu, že jsou k těmto
bodům přizváni starostové ÚMO město a Severní Terasa)
Program byl schválen: 5,0,0
Dále na stole:
-

plnění usnesení

V kolovadle:
- materiály k bodům č. 11, 13, 18, 26, 27 a 32
Mgr. Zrníková a Ing. Hýbner budou přizváni k bodu 17 a 34
1.

Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ

Mgr. Javorčák: 32 trvajících úkolů
- celkem bylo uloženo 448 úkolů, 396 je splněných, 16 se zrušilo a 4 byly splněny po
posunutém termínu
- nesplněné úkoly nemáme žádné
- RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení RM
Hlasování o usnesení: 5,0,0

285/17
Plnění usnesení RM
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města
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Mgr. Javorčák: technický problém, který se vyskytl s umístěním materiálu na web
- pracujeme na jeho odstranění
17. Pojištění strojů a strojních zařízení
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: předkládáme změnu v pojistné smlouvě – spoluúčast je 10%
- domluvili jsme se s Českou pojišťovnou na aktualizaci
- mohli bychom doplnit seznam strojních zařízení i ze základních škol - požádáme
OMOŠ, aby oslovil ředitele škol
MUDr. Madar: problém na zimním stadionu – nebyl pojištěn ani jeden výtah
Ing. Dařílek: zimní stadion se dělal v rámci investiční akce
- teď máme všechny výtahy pojištěné
- doplňujeme teď dva obvody
Mgr. Zrníková a Ing. Hýbner přizváni k projednání bodu.
Ing. Nechybová: projednáváme materiál, který se týká pojištění strojů a strojních zařízení
- obdrželi jsme seznamy strojů, které se zahrnují do pojistné smlouvy
- je tam řada zařízení, které jsou pořízené v roce 2002,2003,2004 – je na Vás, zda chcete,
aby to bylo součástí pojistné smlouvy
Mgr. Zrníková: nechali bychom to tak, jak to je
Ing. Dařílek: na základě toho usnesení vyzýváme všechny městské obvody - když pořídí nový
majetek, tak aby nám to okamžitě hlásily, stejně tak, když by něco vyřadily
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

286/17
Pojištění strojů a strojních zařízení
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. v souboru „pojištění strojů a strojních zařízení“ pojistné smlouvy č. 899-17877-18
a) rozšíření o položku „Strojní zařízení a technologie související s provozem
nemovitostí, včetně sportovních zařízení (zimní stadion, plavecká hala apod.)“,
pojistná částka 1 000 000,-, roční pojistné 37 200,-Kč
b) rozšíření a změnu názvu položky č. 5, nově „Stroje a strojní zařízení v účetní
evidenci příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem, MO ÚL –
Neštěmice, MO ÚL – Střekov, MO ÚL – Severní Terasa a MO ÚL – město
(centrální obvod)“, pojistná částka 5 015 394,-Kč, navýšení ročního pojistného
o 20 375,-Kč
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34. Změna účelu poskytnuté investiční dotace pro MO Severní Terasa
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
Materiál byl stažen
2.

Rozpočtové opatření FO – účelová neinvestiční dotace ze SFŽP pro MO Střekov
Předkládá: Ing. Eva Outlá, starostka MO Střekov

Ing. Outlá: jedná se o dotaci ze státního fondu ŽP
- MO Střekov podal 25. 3. 2015 žádost o podporu SFŽP ČR – Národního programu –
Programu podpory sídelní zeleně na akci „Ozelenění vnitrosídlištní plochy – Střekov
- peníze fond poskytl a byly připsány na účet 30. 3. 2017
- žádáme, aby peníze byly RO převedeny do rozpočtu MO Střekov
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

287/17
Rozpočtové opatření FO – účelová neinvestiční dotace ze SFŽP
pro MO Střekov
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru MmÚ ve výši 222,79 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 222,79 tis. Kč v položce účelové
transfery ze stát. fondů – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ - zapojení účelové
neinvestiční dotace ze SFŽP pro MO Střekov ve výši 222,79 tis. Kč v položce
dotace pro MO na provoz
3.

Částečné zpětvzetí žaloby ve věci tzv. historického majetku města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

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

288/17
Částečné zpětvzetí žaloby ve věci tzv. historického majetku města
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s částečným zpětvzetím žaloby ve věci tzv. historického majetku města vedené
u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod č.j. 14 C 62/2013
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4.

Pověření ke schvalování a předkládání projektových záměrů do výzev nositele ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR

Ing. Nechybová: žadatel předkládá tzv. záměr – projektová fiše, která není zavazující
k podání žádosti a na základě vyhodnocení posouzení pracovní skupiny, dojde ke
zpracování samotné žádosti
Ing. Slabý: dochází k úpravám řídícího výboru
MUDr. Madar: záměr půjde na odbor, ale projekt půjde do RM
Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

289/17
Pověření ke schvalování a předkládání projektových záměrů
do výzev nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informace o problematice předkládání projektových záměrů do výzev nositele ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace
B) p o v ě ř u j e
1. vedoucího odboru strategického rozvoje, MmÚ
a) ke schvalování a podepisování projektových záměrů a jejich změn
předkládaných Statutárním městem Ústí nad Labem do výzev nositele ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace
5.

Revokace usnesení RM č. 96/17 ze dne 22. 2. 2017
Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR

Ing. Slabý: materiál je téměř totožný s předchozím materiálem, u kterého revokujeme
usnesení
- bylo problematické naplnit kritéria výzvy
- je lepší splnit všechny parametry
- struktura a náležitosti zůstávají stejné
Mgr. Javorčák: součástí materiálu má být usnesení, které tady chybí
Ing. Nechybová: prosíme o doplnění, aby součástí materiálu bylo vždy usnesení
Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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290/17
Revokace usnesení RM č. 96/17 ze dne 22. 2. 2017
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města č. 96/17 ze dne 22. 2. 2017
B) bere na vědomí
1. informaci o:
a) vyhlášení 26. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
b) podmínkách 26. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci integrovaného
regionálního operačního programu
C) s c h v a l u j e
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace serverového řešení pro GIS
a modernizace mapového portálu města Ústí nad Labem“ v rámci 26. výzvy
Integrovaného regionální operačního programu
2. spolufinancování projektu „Modernizace serverového řešení pro GIS a modernizace
mapového portálu města Ústí nad Labem“ ve výši 10 % uznatelných nákladů
a 100% neuznatelných nákladů projektu, přičemž celkové předpokládané náklady
projektu činí 7 200 000 Kč vč. DPH
3. předfinancování projektu dle bodu C) 2. tohoto usnesení v plné výši
(tj. 100 % z celkových nákladů projektu)
D) u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje
a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu C) tohoto
usnesení
T: 29. 9. 2017
6.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

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

291/17
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech
společnosti
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
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A) konstatuje že,
1. v souladu s ustanovením čl. XI bod 3 Stanov společnosti Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a. s. skončilo ke dni 3. 5. 2017 čtyřleté funkční období členovi
Dozorčí rady Pavlu Vodseďálkovi
B) v o l í v souladu s čl. VI odst. 6 písm. f) Stanov společnosti Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.
1. Pavla Vodseďálka, nar. xx. xx. xxxx
a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.
ke dni 11. 5. 2017
7.

Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Ing. Dařílek: předložení z nabídky, byla splněna minimální výše kupní ceny
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

292/17
Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s prodejem pozemků p. č. 120/3 o výměře 2364 m2 a p. č. 121 o výměře 229 m2,
oba v k. ú. Lindava společnosti Klub osobního růstu, z. s., se sídlem
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 03759075 za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 162.000,- Kč
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně nákladů na
znalecké posudky
8.

Pronájem částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Ing. Dařílek: byla předložena jedna žádost společně se zalepenou obálkou a potvrzením o
bezdlužnosti
- jedná se o pronájem
Ing. Nechybová: v DZ je napsáno oznámení o prodeji – prosím o opravu
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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293/17
Pronájem částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pronájem částí pozemků p. č. 352 o výměře 72 m2 z celkové výměry 1100 m2
a p. č. 4200 o výměře 140 m2 z celkové výměry 8866 m2, oba v k. ú. Ústí nad
Labem manželům Manuelu a Marcele Gómezovým, xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx
xxx za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
b) funkční využití předmětné částí pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
9.

Pronájem části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Církvice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

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

294/17
Pronájem části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Církvice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 470/1 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry
3251 m2 v k. ú. Církvice paní Evě Holečkové, xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx za
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
b) funkční využití předmětné částí pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
c) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
10. Pronájem části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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295/17
Pronájem části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 809/1 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry
15921 m2 v k. ú. Předlice společnosti VODAFONE Czech Republic, a. s., Náměstí
Junkových 2808/2, 155 00 Praha, IČ 25788001 za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 70.000,- Kč/rok
b) funkční využití předmětné částí pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
c) využití předmětné části pozemku – výstavba základové stanice v podobě ocelové
příhradové věže o výšce 40 m
d) nájemce bude při stavbě postupovat dle stavebního zákona
e) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Neštěmice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: MK doporučila RM schválit záměr prodeje, jedná se o část pozemku, která je
pro město zbytná
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

296/17
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Neštěmice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1007/1 o výměře cca 150 m2 z celkové výměry
2182 m2 v k. ú. Neštěmice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 800,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) nabyvatel před prodejem provede zaměření veřejného osvětlení a součástí
prodeje nesmí být ta část pozemku, kde se nachází zařízení veřejného osvětlení
e) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba
komunikace a musí zůstat volný manipulační pás pro potřeby správce
komunikace o min. šíři 1 m podál komunikace
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického
plánu
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
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12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: předložení záměru prodeje – MK nedoporučuje schválit záměr prodeje na
základě nesouhlasu ÚP
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

297/17
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 272 m2 z celkové výměry
6420 m2 v k. ú. Klíše
13. Záměr prodeje pozemků p. č. 5084/1 a p. č. 5085 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: prodej dvou pozemků – po projednání MK jsou dva záměry
- jedná se o přilehlý pozemek veterinární kliniky
- MK doporučuje cenu 1660 Kč/m2
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

298/17
Záměr prodeje pozemků p. č. 5084/1 a p. č. 5085 v k. ú. Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 5085 o výměře 94 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
B) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 5084/1 o výměře cca 161 m2 z celkové výměry
181 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 1.660,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba
komunikace (chodník) ul. Na Návsi a musí zůstat volný manipulační pás pro
potřeby správce komunikace o min. šíři 1 m podél komunikace
9
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e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického
plánu
f) složení kauce ve výši 26.750,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem do
ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že výše
kauce bude zálohou na kupní cenu
g) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením
od záměru účastníkem, propadne kauce městu
h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
14. Pronájem části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: žádost o pronájem části v Církvicích za 7Kč/m2/rok, jako následné snížení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

299/17
Pronájem části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . pronájem části pozemku p. č. 512/1 o výměře cca 360 m2 v k. ú. Církvice panu
Jiřímu Marbachovi, bytem xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto
podmínek:
a) nájemné ve výši 7,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel nájmu: zahrada
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
15. Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou prodeje
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: město má schválený záměr prodeje objektu v ul. Matiční
- po otevření obálky bylo konstatováno, že nabídnutá kupní cena je 250 tis. Kč, a to se
z důvodu špatného stavu objektu
- MK nesouhlasí s převodem
- návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0
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300/17
Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou
prodeje
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost o odkoupení objektu č. p. 184 včetně pozemku p. č. 119/1 o výměře 182
m2 v k. ú. Krásné Březno, formou prodeje Petru Oravcovi, xxxxxxxxxx xxxx/xx,
xxx xx xxxx xxx xxxxx a Jaroslavu Kasalovi, xxxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx
xx za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč
B) ukládá
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) zpracovat aktualizaci znaleckého posudku objektu č. p. 184 v k. ú. Krásné
Březno
T: 30. 6. 2017
16. Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků – Na Nivách
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o schválení smlouvy nemovitosti v ul. Na Nivách
- město má prostředky uvolněné
- žádost o doplnění usnesení o Rozpočtovém opatření
- navýšení investiční částky o 520 tis. Kč – je to zkonzultováno s FO
- návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

301/17
Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků – Na Nivách
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků s JUDr. Lucií Hrdou,
advokátem, IČ: 71465511, týkající se úschovy finančních prostředků ve výši
400 000,-Kč na úhradu kupní ceny za pozemky p. č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311
vše v k. ú. Ústí nad Labem a pozemky p. č. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456,
1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 a 1463, vše v k. ú. Klíše, včetně všech objektů,
které se na pozemcích nacházejí, ve vlastnictví Jana Davida Horskyho, v souladu
s podmínkami danými usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 415/17 ze
dne 5. 4. 2017
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku - oddělení evidence majetku ve výši
520,00 tis. Kč na výkup pozemků p.č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 vše v k. ú. Ústí
nad Labem a pozemků p.č. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459,
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1460, 1461, 1462 a 1463, vše v k.ú. Klíše, včetně všech objektů, které se na
pozemcích nacházejí, a na zajištění těchto objektů, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
520,00 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku oddělení evidence majetku o částku 520,00 tis. Kč
18. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad
Labem – data za rok 2016
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: materiál je na vědomí
- výstupy jsou totožné, jako v předchozích letech
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

302/17
Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb
města Ústí nad Labem – data za rok 2016
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad
Labem – data za rok 2016
19. Využití finančních prostředků na Městské akce
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: městské akce - přibyde k tomu „Noc kostelů 2017“ ve výši 100 tis. Kč a akce
„Zahájení školního roku 2017/2018“ ve výši 150 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

303/17
Využití finančních prostředků na Městské akce
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s využitím finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních
služeb z oblasti ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně na realizaci
doprovodného programu k akci „Noc kostelů 2017“ a akce „Zahájení školního roku
2017/2018“
12
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20. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb
a Smlouva o zápůjčce FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

304/17
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu
a sociálních služeb a Smlouva o zápůjčce FK Ústí nad Labem –
mládež, z. s.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb
ve výši 1 000 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
1 000 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu
a sociálních služeb o částku 1 000 tis. Kč v položce oblast sportu – poskytnutí
bezúročné zápůjčky pro FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128
2. znění smlouvy o zápůjčce mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a FK Ústí nad
Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128
21. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: přišlo 7 žádostí – komise doporučuje podpořit 6 žádostí
Ing. Nechybová: je možné dát příspěvek i na občerstvení?
Ing. Kohl: když se jim to schválí a napíšeme to do smlouvy, tak občerstvení může být
hrazeno, ale musí to být specifikováno
Ing. Nechybová: žádají o občerstvení?
MUDr. Madar: chtěl bych vidět žádosti c) d) e) a kolik jsme utratili z fondu RM
Ing. Nechybová: návrh na posunutí bodu č. 21 na závěr programu
Hlasování o posunutí bodu č. 21 na závěr programu: 5,0,0
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22. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce zdravotně postižených“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

305/17
Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce zdravotně
postižených“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených“ a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Tichý svět, o.p.s. (IČ 26611716) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Minikurz Znakového jazyka“ ve výši 14.750,- Kč
b) SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem (IČ 63152801) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „SPECIÁLNÍ HASIČSKÁ OLYMPIÁDA“ ve
výši 20.000,- Kč
c) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Ústí nad
Labem (IČ 44225466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Kondiční
cvičení v zahradě, Sportovní hry, 2x turnaj v bowlingu“ ve výši 14.000,- Kč
Ing. Nechybová: máme možnost získat přehled žadatelů ze všech fondů?
Ing. Kohl: ano zpracujeme
23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: jsou tam dvě žádosti
- komise mládeže a sportu RM navrhuje v plné výši podpořit
Ing. Nechybová: návrh na posunutí bodu č. 23 za bod 21
Hlasování o posunutí bodu č. 23 za bod 21 na závěr programu: 5,0,0
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24. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: návrh na přerozdělení finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu OKSS
z dotačního programu
- na OKSS bylo v rámci dotační výzvy doručeno 62 žádostí do kategorie programu „Akce
sportovního kalendáře¨“
- KMS udělila 2 výjimky ohledně místa konání
- 1 žádost vyřadila z důvodu nedoplnění žádosti ve stanovené lhůtě
- 2 žádosti byly staženy žadatelem
- 2 žádosti vyřadila z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu
- 8 žádostí nebylo podpořeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu
MUDr. Madar: proč není americký fotbal zařazen?
- prosím, aby se americký fotbal a další žádosti projednaly znovu v komisi
Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

306/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) BASTA CHEERLEADERS, z. s. (IČ 05422698) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „5. BASTA CHEER CUP 2017“ ve výši 50.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z. s. (IČ 05422698) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „BASTA AKADEMIE 2017“ ve výši 18.000,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z. s. (IČ 22675264) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Závěrečný dvoudenní turnaj Ústecké ligy minibeach/beach dětí
a mládeže“ ve výši 19.000,- Kč
d) BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Turnaj ve flag fotbalu v rámci flagové ligy U15 2017“ ve výši
14.000,- Kč
e) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Rychtářská 12°(km) – Běh pro celou rodinu“ ve výši
15.000,- Kč
f) Císař Outdoor, z. ú. (IČ 03443337) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Císař Spring Challenge“ ve výši 18.000,- Kč
g) FK Ústí nad Labem – ženy z. s. (IČ 22887458) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Arma Women Cup“ ve výši 12.000,- Kč
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h) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44223609) „Ústecký
pohár v moderní gymnastice“ ve výši 14.000,- Kč
i) Hůdová Marcela (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Badhopman tour“ ve výši 11.000,- Kč
j) Juniorský maratonský klub, z. s. (IČ 22902147) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2017“ ve výši
24.000,- Kč
k) SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem (IČ 63152801) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „PLAMÍNEK 2017“ ve výši 12.000,- Kč
l) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s. (IČ 44554087) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „VC města Ústí nad Labem v judu“ ve výši 27.000,- Kč
m) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. (IČ 66110351) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „VÁNOČNÍ POHÁR NADĚJÍ 2017“ ve výši 18.000,Kč
n) SPORT UNION, z. s. (IČ 44554044) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „49. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 40.000,- Kč
o) SPORT UNION, z. s. (IČ 44554044) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Ústecký Regionální pohár mládeže, karate“ ve výši 16.000,- Kč
p) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Mezinárodní turnaj kadetů v boxu „Ústecký
pohár – OH naděje““ ve výši 40.000,- Kč
q) SK Hostovice z. s. (IČ 44226829) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„70. let výročí Hostovické kopané“ ve výši 21.000,- Kč
r) SK Hostovice z. s. (IČ 44226829) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Sportovní den v Hostovicích“ ve výši 14.000,- Kč
s) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s. (IČ 22729208) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Velká cena Ústí nad Labem ve sportovním šermu“
ve výši 26.000,- Kč
t) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 05212766) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Memoriál Petra Hájka 2017.“ ve výši 34.000,- Kč
u) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 05212766) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Vánoční turnaj s mezinárodní účastí 2017.“ ve výši
25.000,- Kč
v) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 22670904) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „CZECH DANCE MASTERS – LIGA A EXTRALIGA DD“
ve výši 25.000,- Kč
w) Taneční skupina Freedom z. s. (IČ 22670904) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „DANCEMANIA CUP 2017- republiková soutěž tanečních
formací“ ve výši 40.000,- Kč
x) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s. (IČ 18380514) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „tenisový turnaj kategorie “A“, věková skupina dorost“ ve výši
15.000,- Kč
y) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s. (IČ 18380514) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „tenisový turnaj kategorie “C“, věková skupina starší žactvo“
ve výši 11.000,- Kč
z) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s. (IČ 18380514) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „tenisový turnaj – oblastní přebor, věková skupina starší
žactvo“ ve výši 10.000,- Kč
aa) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená p. s. (IČ 05786428) na částečnou
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úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál M.Koloce“ ve výši 38.000,- Kč
bb) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 05780853)
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „55. Ústecký kilometr –
rychlostní kanoistika“ ve výši 17.000,- Kč
cc) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 05780853)
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mistrovství České republiky na
dlouhých tratích“ ve výši 32.000,- Kč
dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s. (IČ 05787343)
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „46. ročník ÚSTECKÉ
ZATÁČKY“ ve výši 23.000,- Kč
ee) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 04265688) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Náborový závod „Saně a jak na ně 2017!““ ve výši 15.000,- Kč
ff) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 04265688) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Pohár Palivového kombinátu Ústí“ ve výši 10.000,- Kč
gg) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 04265688) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Závod na kolečkových saních „Pohár města Ústí““ ve výši 40.000,- Kč
hh) USK PROVOD, z. s. (IČ 18381375) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Májové závody“ ve výši 24.000,- Kč
ii) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 22670238) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „POHYB DĚTEM“ ve výši 15.000,- Kč
jj) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Krušnohorská brusle“ ve výši 36.000,- Kč
kk) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 68455437) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecká bruslička“ ve výši 13.000,- Kč
ll) Vágnerová Veronika (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Ústecká VitaSport desítka“ ve výši 11.000,- Kč
mm) Vágnerová Veronika (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Ústecká VitaSport patnáctka“ ve výši 11.000,- Kč
nn) Vágnerová Veronika (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Ústecký VitaSport maraton“ ve výši 30.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Soustředění juniorského týmu“ ve výši 28.000,- Kč
b) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 05212766) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Sportovní soustředění dětí a mládeže 2017.“ ve výši
48.800,- Kč
C) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení
D) ukládá
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení
b) znovu projednat v komisi mládeže a sportu RM žádosti o dotace:
- BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Zahájení sezóny juniorské ligy 2017“
- Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 22880241) na částečnou úhradu
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nákladů spojených s akcí „2. ročník turnaje fotbalových miniškoliček při OFS
Ústí nad Labem“
- Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 22880241) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „3. ročník jednodenního turnaje mládeže okresu Ústí
nad Labem“
- Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 22880241) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „5. ročník příměstského fotbalového kempu
při Okresním fotbalovém svazu OFS Ústí nad Labem“
- SPORT UNION, z. s. (IČ 44554044) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Vánoční pohár talentů, karate do 15 let“
- Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Labský pohár ve střelbě“
- Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Telnický lesní běh“
- Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Telnická patnáctka“
25. Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: došlo k převodu pozemku, který patřil ZŠ Mírové
- změna u ZŠ Pod Vodojemem, kde jsme dostali část parcely
- dodatek zřizovací listiny ZŠ Krásnohorské a MŠ Sluníčko, kde dochází ke ztotožnění
sídla
- dodatek z Kulturního střediska - v areálu LK bylo zjištěno, že jeden z pozemků není
svěřen zřizovací listinou
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

307/17
Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se zněním dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem,
Mírová 2734/4, příspěvkové organizace, kterým se mění výměra pozemků v k. ú.
Ústí nad Labem svěřených do hospodaření takto:
a) pozemek p. č. 4949/480 z výměry 9 457 m2 na výměru 8 069 m2
b) pozemek p. č. 4949/481 z výměry 104 m2 na výměru 79 m2
2. se zněním dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem,
Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace, kterým se svěřuje
do hospodaření pozemek p. č. 116/3 o výměře 142 m2 v k. ú. Všebořice
3. se zněním dodatku č. 5 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem,
E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace, kterým se upravuje název sídla
příspěvkové organizace
4. se zněním dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Ústí
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nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, kterým se upravuje název
sídla příspěvkové organizace
5. se zněním dodatku č. 7 ke změně zřizovací listiny Kulturního střediska města Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace, kterým se svěřuje k hospodaření pozemek
p. č. 1826/2 o výměře 2.607 m2 k. ú. Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
1. převod pozemku p. č. 4949/957 o výměře 1413 m2, který vznikl oddělením části
pozemku p. č. 4949/480 a části pozemku p. č. 4949/481, vše v k. ú. Ústí nad
Labem, do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 21. 6. 2017
26. Jmenování ředitelky Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební
12/43, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: proběhlo VŘ – předloženo RM
- představení p. Váňové, která se umístila na prvním místě
Ing. Nechybová: gratulace
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

308/17
Jmenování ředitelky Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem,
Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise ze dne 21. 4. 2017 na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
příspěvkové organizace
B) jmenuje
1. Janu Váňovou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem,
Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2017
C) stanoví
1. Janě Váňové, ředitelce Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební
12/43, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2017 (platový výměr č. 29/2017)
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27. Odměny ředitelek p. o. dle § 224 ZP
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: odměna při dovršení 50 let a odchod do starobního důchodu
Ing. Nechybová: prosím o pozvání p. Kubíkovou, abychom mohli poděkovat
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

309/17
Odměny ředitelek p. o. dle § 224 ZP
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku
a) Mgr. Květoslavě Lenkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vojanova
594/34, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/2/2017
2. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu k ocenění pracovních
zásluh při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní
důchod
a) Zdeňce Kubíkové, ředitelce Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká
Hradební 12/43, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/3/2017
28. Uvolnění prostor tělocvičny mateřské školy ve Svádově Muzeem města Ústí nad
Labem
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: usnesení obsahuje termíny, jak budou postupovat Městské služby a
Muzeum
Ing. Nechybová: na Střekově se často probírá žádost – prosba na uvolnění tělocvičny
- jsem ráda, že je materiál předložen do RM
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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310/17
Uvolnění prostor tělocvičny mateřské školy ve Svádově Muzeem
města Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. potřebu uvolnění prostor tělocvičny umístěné v objektu mateřské školy
ve Svádově č. p. 94 v k. ú. Svádov
B) schvaluje
1. přestěhování movitého majetku, provozního a spotřebního materiálu do prostor
bývalého Kulturního domu CORSO ve správě Městských služeb Ústí nad Labem,
p. o.
C) ukládá
1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, p. o.
a) zahájit jednání s ředitelem Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. o nájmu
prostor k umístění movitého majetku, provozní a spotřebního materiálu z objektu
dle bodu A) 1. tohoto usnesení do prostor objektu dle bodu B) 1. tohoto usnesení
T: ihned
b) předložit návrh smlouvy o nájmu prostor dle bodu B) 1. tohoto usnesení
ke schválení Radě města Ústí nad Labem
T: nejpozději do 7. 6. 2017
c) vyčíslit náklady spojené s umístěním majetku a materiálu do prostor dle bodu
B) 1. tohoto usnesení
T: nejpozději do 31. 8. 2017
d) zabezpečit přestěhování movitého majetku, provozního a spotřebního materiálu
do prostor dle bodu B) 1. tohoto usnesení
T: nejpozději do 31. 8. 2017
2. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, p. o.
a) zpracovat návrh smlouvy o nájmu prostor dle bodu B) 1. tohoto usnesení
T: nejpozději do 31. 5. 2017
3. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) průběžně sledovat prodeje nemovitostí ve vlastnictví třetích osob, které by byly
vhodné pro skladovací a depozitární potřeby Muzea města Ústí nad Labem, p. o.
29. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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311/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných
náhrad pro příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
85,68 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy
(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 85,68 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace
v celkové výši 85,68 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku
města v rámci pojistných událostí, takto:
ZŠ Stříbrnická, p. o.
16,72 tis. Kč
ZŠ Vinařská, p. o.
2,79 tis. Kč
ZŠ Hlavní, p. o.
1,28 tis. Kč
DDM, p. o.
0,93 tis. Kč
DS Chlumec, p. o.
11,23 tis. Kč
DS Dobětice, p. o.
23,34 tis. Kč
DS a AD Orlická, p. o.
12,48 tis. Kč
Činoherní studio, p. o.
16,91 tis. Kč
30. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury
v roce 2017
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: poskytnutí dotace na bydlení
Mgr. Javorčák: v DZ začerněte jméno člověka
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

312/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného nebo
jeho části a na rozvoj infrastruktury v roce 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové

opatření

odboru

městských
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24 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území České
republiky v roce 2017 takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 24 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 16 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku
8 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací
B) ukládá
1 . Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč dle bodu
A) 1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce
T: do 30. 11. 2017
31. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: souhlas pro FZŠ České Mládeže 230/2 na projekty vzdělávání
pedagogů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

313/17
Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s realizací projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I ve Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 44553315
32. Úprava osobního příplatku ředitelky p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: navrhujeme snížení osobního příplatku
- požádáme českou inspekci, aby udělala kontrolu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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314/17
Úprava osobního příplatku ředitelky p. o.
Rada města po projednání
A) stanovuje
1. Mgr. Jitce Tržilové, ředitelce Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova
3207/45, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 6. 2017 (platový výměr č. 30/2017)
33. Hackathon – informace
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky
p. Dufek: akci pořádá inovační centrum ÚK
- poskytli jsme data, která jsou veřejná
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

315/17
Hackathon – informace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o akci Hackathon
B) souhlasí
1. s poskytnutím dat dle důvodové zprávy k realizaci Hackathonu v Ústí nad Labem
2. s využitím dat dle podmínek Creative Commons 4.0 (i pro komerční účely
a možností úpravy datasetů) pro realizaci Hackathonu i po jeho skončení
21. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

316/17
Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
24
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určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Aeroklub Ústí nad Labem z. s., (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Slet letadel “Nebe plné letadel“ v Ústí nad Labem“ ve výši
46.000,- Kč
b) Ústecký adrenalin team, z. s. (IČ 229 09 214) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Uhelný muž“ ve výši 46.000,- Kč
c) Kušej Pavel, (IČ 467 30 672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Mácháč Club Tour 2017“ ve výši 50.000,- Kč
d) Církvická kulturní společnost, z. s. (IČ 270 53 989) na částečnou úhradu nákladů
spojených
s akcí
„Koncert
„Církvice
s Irenou
Budweiserovou
a Mirkem Linkou“ pořádaný k 10. výročí založení společnosti“ ve výši
30.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Džugan Michal, (IČ 650 94 603) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Hudební klub Brána“ ve výši 50.000,- Kč
b) Krajská zdravotní, a.s. (IČ 254 88 627) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Světový den předčasně narozených dětí“ ve výši 14.560,- Kč
c) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad
Labem č. 4, (IČ 750 14 343) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Vánoční posezení Dubice“ ve výši 7.000,- Kč
C) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a ) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení
D) ukládá
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení
23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

317/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Správa a údržba
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Zápis ze 13. RM

sportovišť v majetku sportovních klubu a jednot“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) SK Hostovice z. s. (IČ 44226829) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Oprava oplocení + oprava laviček pro diváky“ ve výši 29.000,- Kč
2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora
sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných
akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecká asociace futsalu, z. s. (IČ 04102584) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „2. Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie veteráni 2017“
ve výši 48.000,- Kč
Různé:
Ing. Nechybová: obdržela jsem žádost od starostky p. Tomkové o uvolnění finančních
prostředků na nákup hasičského automobilu
- měla jsem jednání s SDM Mojžíř a KV HZS ÚK, kde se projednaly možnosti získání
dotace na nákup automobilu ze zdrojů MV a KÚ
- velitel jednotky uznal, že to měli řešit dříve a že udělá vše pro delší životnost automobilu
- měli minimálně informovat jednotku zřizovatele o tomto problému a ÚMO Neštěmice
mělo konat, zřejmě došlo k opomenutí
- pokud s mým návrhem nesouhlasíte, můžeme se k tomu vrátit na dalším jednání RM
- navrhuji, že bereme na vědomí informaci
MUDr. Madar: souhlasíme s rozhodnutím primátorky
Hlasování o usnesení: 5,0,0

318/17
Žádost MO Neštěmice o převod finančních prostředků
Rada města pro projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci:
a) o žádosti MO Neštěmice o převod finančních prostředků na nákup dopravního
automobilu pro jednotku SDH Mojžíř
b) o navrženém postupu při zajištění finančních prostředků z dotačních titulů MV
a ÚK, který bude realizovat MO Neštěmice
Mgr. Javorčák: stěhování OSV – vše je na dobré cestě
- požadavky byly akceptovány a v nejbližší době, obdržím návrh smlouvy o smlouvě
budoucí
- předpokládáme, že se stěhováním bychom začali v březnu/2018
p. Konečný: žádost o navýšení limitu pro přijetí žáků na víceletá gymnázia
- poptávka po víceletém gymnáziu je už několik let
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Zápis ze 13. RM

PaedDr. Čelišová: SŠ má pod sebou KÚ
- zjistím informace na KÚ
MUDr. Madar: ÚK podporuje hlavně odborná učiliště

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Dufek

………………………………………………

Lukáš Konečný

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
RM – rada města
MK – majetková komise
ŽP – životní prostředí

ZM – zastupitelstvo města
ÚP – územní plán
LK – letní kino
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