13. RM

Zápis
13. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 27. 6. 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný
Pavel Dufek
Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Doplnění programu:
52. Rozpočtová opatření MP – Prevence kriminality na místní úrovni 2018
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
53. Změna v projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném
Březně“
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR
54. Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 investice
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Hlasovat o předřazení bodu č. 53 za bod č. 17
Hlasování o programu: 5,0,0
Program byl schválen.
Na stole:
- materiál č. 52, 53 a 54
- nový materiál č. 30 (původně chybělo usnesení)
- příloha č. 1 k materiálu č. 14
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 5, 9, 30, 32, 46
Přizváni:
- k bodu č. 1 přizváno Představenstvo společnosti MNET a. s.
- k bodu č. 22 přizvána Bc. Žirovnická Martina, pověřená vedením MS ÚL p. o.

1.

Metropolnet, a. s. - schválení účetní závěrky za rok 2017
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

p. Knápek: výsledky jsou srovnatelné s předchozími roky
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MUDr. Madar: DR to projednala
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

374/18
Metropolnet, a. s. - schválení účetní závěrky za rok 2017
Rada města po projednání
v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako
jediný společník Metropolnet, a. s.
A) schvaluje
1. „Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet a. s. za rok 2017“
v předloženém znění
2. zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou osobou v předloženém znění
B) bere na vědomí
1. výroční zprávu za rok 2017
2.

Rozpočtové opatření archivu města
Předkládá: Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., ředitel AM

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

375/18
Rozpočtové opatření archivu města
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření Archivu města Ústí nad Labem ve výši 39,00 tis. Kč – zapojení
účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR takto:
a) zvýšení příjmové části, rozpočtu, tř. 4 o částku 39,00 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Archivu města Ústí nad Labem
o částku 39,00 tis. Kč (realizace projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem
(1918)“)
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3.

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

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

376/18
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace
z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 11,70 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11,70 tis. Kč v položce účelové
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 11,70 tis. Kč,
určenou pro azylové zařízení Předlice
4.

Rozpočtová opatření OSV – zapojení účelových prostředků z Úřadu práce
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV

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

377/18
Rozpočtová opatření OSV – zapojení účelových prostředků
z Úřadu práce
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OSV ve výši 292 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování
pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 292 tis. Kč v položce účelové
prostředky z úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 292 tis. Kč
v položce účelové prostředky – pěstounská péče
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5.

Rozpočtové opatření OIÚP - „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ a uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Nechybová: informace jsou nám známy
Ing. Šartnerová: došlo k prodloužení o měsíc
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

378/18
Rozpočtové opatření OIÚP - „Stavební úpravy Stadionu mládeže“
a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 52,00 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, ve výši 52,00 tis. Kč
u akce „Rekostrukce Letního kina - elektro“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, ve výši 52,00 tis. Kč
u akce „Stavební úpravy Stadionu mládeže“
c) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy Stadionu
mládeže“
6.

Rozpočtové opatření OIÚP - „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Nechybová: půjde to po etapách – jsme domluveni
Ing. Šartnerová: oznámení stavebního řízení 9. 7. 2018 – konec srpna bychom měli mít
stavební povolení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

4

13. RM

379/18
Rozpočtové opatření OIÚP - „Rekonstrukce budovy MmÚ –
přepážkové centrum“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, ve výši
5 000,00 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, ve výši
5 000,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“
7.

Rozpočtové opatření OŽP – úklid černé skládky v Předlicích
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP

Ing. Karpíšková: k dnešnímu dni odstraněno cca 20 tun odpadu
- možnost, že se cena navýší – prosím o zvýšení rozpočtu
Ing. Nechybová: částku bych navýšila na 3 mil. Kč, ať máme finanční rezervu
Ing. Karpíšková: pokud nám něco zbyde, tak to vše vrátíme
- byla bych raději za finanční podporu
- pokusíme se to vymáhat, ale bude to zřejmě nevymahatelné
MUDr. Madar: vymáhat budeme, ale zřejmě nic nezískáme
Ing. Nechybová: lidé v dané lokalitě nevyužívali svoz velkoobjemového odpadu
- žloutenka je ohrožující
Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

380/18
Rozpočtové opatření OŽP – úklid černé skládky v Předlicích
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. provedení úklidu černé skládky na pozemcích p. č. 347/1 a 347/2 v k. ú. Ústí nad
Labem na náklady města
2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 3 000 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
3 000 tis. Kč v položce finanční rezerva
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí,
odd. ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
ve výši 3 000 tis. Kč na provedení úklidu černé skládky na pozemcích
p. č. 347/1 a 347/2 v k. ú. Předlice
8.

Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: snížení nájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

381/18
Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2009,
jehož předmětem je snížení měsíčního nájemného, změna způsobu úhrady
nájemného a služeb s nájmem souvisejících, a sjednání možnosti ukončení
smluvního vztahu i bez uvedení důvodu, a to ve 12 měsíční výpovědní lhůtě
9.

Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

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

382/18
Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Rada města po projednání
A) uděluje
1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem
č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných
žádostí takto:
a) dne 7. 9. 2018 v době od 9,00 do 21,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí
v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „VIII. slavnosti vína a burčáku“
b) dne 12. 11. 2018 v době od 10,00 do 21,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí
v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Svatomartinské víno 2018“
c) dne 4. 8. 2018 v době od 16,00 do 22,00 hodin v lokalitě ul. Pivovarská 1938/3
v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Café Max na ulici“
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d) ve dnech 3. 8. – 6. 8. 2018 vždy v době od 20,00 do 24,00 hodin v lokalitě
Lidického náměstí v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Kinematograf
bratří Čadíků 2018“
10. Vyhlášení veřejné zakázky „Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města
Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

383/18
Vyhlášení veřejné zakázky „Nákup stolů a židlí pro Kulturní
středisko města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury
Ústí nad Labem“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup stolů a židlí pro Kulturní
středisko města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“
s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4.132.000,- Kč bez DPH formou
zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko
města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“, včetně případného vylučování
dodavatelů
2 . Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“, včetně případného vylučování
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové
C ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ
c) Ivan Dostál, ředitel Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o.
d) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
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2. náhradníci:
a) Hana Podhajská, referent OMOŠ
b) Břetislav Sedláček, technik OMOŠ
c) Jiří Půst, vedoucí provozního úseku Kulturního střediska města Ústí n. L. p. o.
d) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO
e) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
11. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

384/18
Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města
Ústí nad Labem“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích
města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8.500.000,- Kč
bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města
Ústí nad Labem“
B) pověřuje
1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“, včetně
případného vylučování dodavatelů
2 . Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“, včetně
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny
Marešové
C ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Eva Šartnerová., vedoucí OIÚP
b) Lenka Matulová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP
b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP
c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO
d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
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12. Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: ušetřili jsme 2 mil. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

385/18
Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace Moskevská“ - výběr
dodavatele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Rekonstrukce komunikace Moskevská“ takto:
1. TELKONT s. r. o.
2. Vodohospodářské stavby, s. r. o.
3. INSKY spol. s r. o.
4. STRABAG a. s.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Rekonstrukce komunikace Moskevská“, a to dodavatele, který
se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti TELKONT s. r. o. se sídlem
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 254 67 069, s nabídkovou cenou ve výši
15.691.917,18 Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace
Moskevská“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti TELKONT s.r.o. se sídlem
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 254 67 069 a v případě, že dodavatel, který se
umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne
zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se
umístil na druhém případně třetím místě v pořadí
13. Veřejná zakázka „Dodávka osobních vozidel“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: jedná se o dva osobní automobily – Škoda Octavii a Škoda Fabia
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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386/18
Veřejná zakázka „Dodávka osobních vozidel“ - výběr dodavatele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka
osobních vozidel“ takto:
1. OKIM spol. s r. o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Dodávka osobních vozidel“, a to dodavatele, který se umístil na
prvním místě v pořadí tj. společnosti OKIM spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 396,
411 17 Libochovice, IČ: 482 90 980, s nabídkovou cenou ve výši 788 035,- Kč
bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka osobních vozidel“ dle
ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, společnosti OKIM spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 396,
411 17 Libochovice, IČ: 482 90 980
14. Smlouva o výpůjčce prostor v budově ÚZSVM
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: dohodli jsme se na smlouvě do 31. 12. 2020 – do té doby bychom
využívali prostory ÚZSVM
- roční náklady jsou 110 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

387/18
Smlouva o výpůjčce prostor v budově ÚZSVM
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v administrativní budově Mírové
náměstí č. p. 3129, a to na dobu určitou od 1. července 2018 do 31. prosince 2020
mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
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15. Rozpočtové opatření OSR a KT
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR
Ing. Nechybová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

388/18
Rozpočtové opatření OSR a KT
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové
výši 512,42 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního
rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 512,42 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši
377,97 tis. Kč v položce mzdové prostředky
c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši
127,92 tis. Kč v položce povinné pojistné
d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
oddělení řízení ITI, ve výši 6,53 tis. Kč
16. Dny evropského dědictví 2018 – poskytnutí finančního daru na doprovodný
program, rozpočtové opatření a darovací smlouva
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR
Ing. Nechybová: poskytnutí daru – standardní materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

389/18
Dny evropského dědictví 2018 – poskytnutí finančního daru
na doprovodný program, rozpočtové opatření a darovací smlouva
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí finančního daru z rozpočtu roku 2018 oddělení cestovního ruchu odboru
strategického rozvoje, určeného na doprovodný program k akci „Dny evropského
dědictví 2018“ a následné uzavření Darovací smlouvy na finanční dar s příkazem
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s jednotlivými subjekty takto:
a) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem, (IČ 44225563),
na doprovodný program v Chrámu apoštola Pavla ve výši 2 500 Kč
b) Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem,
(IČ 63153467), na doprovodný program v Chrámu apoštola Pavla ve výši
2 500 Kč
c) Církvická kulturní společnost, z.s., (IČ 27053989), na doprovodný program
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích ve výši 5 tis. Kč
d) Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem, (IČ 44226349),
na doprovodný program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem
ve výši 5 tis. Kč
e) Česká dominikánská provincie, (IČ 408379), na doprovodný program v kostele
sv. Vojtěch ve výši 5 tis. Kč
f) Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, (IČ 75032333),
na doprovodný program v Kostele sv. Floriána ve výši 5 tis. Kč
g) Národní památkový ústav, ÚPS v Praze, (IČ 75032333), na doprovodný
program na Státním zámku Velké Březno ve výši 5 tis. Kč
h) Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, (IČ 75032333),
na doprovodný program na zámku Krásné Březno ve výši 5 tis. Kč
i) Muzeum ČSLO Valtířov z. s., (IČ 1771370), na doprovodný program v areálu
Muzea Československého opevnění ve Valtířově ve výši 5 tis. Kč
j) Ing. Josef Drobný, na doprovodný program v areálu Muzea lehkého opevnění
vz. 36 v Hostovicích ve výši 4700 Kč
k) NET.W z.s., (IČ 1342185), na doprovodný program v areálu Ústeckého podzemí
– Muzea civilní obrany ve výši 5 tis. Kč
l) ČESKÝ ROZHLAS, (IČ 45245053), na doprovodný program v palácové vile
Carla Friedricha Wolfruma ve výši 5 tis. Kč
m) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(IČ 00083186), na doprovodný program v Palácové vile Hanse Weinmanna
ve výši 5 tis. Kč
n) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, (IČ 11789),
na doprovodný program ve správní budově Spolku pro chemickou a hutní
výrobu ve výši 5 tis. Kč
o) Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., (IČ 62243136), na doprovodný
program v areálu původní správní budovy Spolchemie ve výši 5 tis. Kč
p) Jan Souček, (IČ 65072057), na doprovodný program na zámku Trmice ve výši
5 tis. Kč
q) Zubrnická museální železnice, z.s. (IČ 44552700), na doprovodný program
v Parní vodárně Střekov ve výši 5 tis. Kč
r) Zubrnická museální železnice, z.s. (IČ 44552700), na doprovodný program
v Železničním muzeu Zubrnice ve výši 5 tis. Kč
B) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení cestovního ruchu
a odboru městských organizací a školství v celkové výši 20 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení cestovního ruchu
o částku 20 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na
provoz v celkové výši 20 tis. Kč na realizaci doprovodného programu k akci
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„Dny evropského dědictví 2018“ takto:
- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
5 tis. Kč
- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.
5 tis. Kč
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
10 tis. Kč
C) u k l á d á
1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR
a) uzavřít jednotlivé Darovací smlouvy na finanční dar s příkazem dle bodu
A) 1. tohoto usnesení
T: 31. 8. 2018
17. Rozpočtové opatření OSR a KT – „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem
2018 – 2021“
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR
Ing. Dlouhý: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

390/18
Rozpočtové opatření OSR a KT – „Komunitní plán péče SO ORP
Ústí nad Labem 2018 – 2021“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové
výši 230,20 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Komunitní
plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 230,20 tis. Kč v položce účelové
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka
ve výši 230,2 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto:
v položce mzdové prostředky
171,79 tis. Kč
v položce povinné pojistné
58,41 tis. Kč
53. Změna v projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném
Březně“
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR
Ing. Nechybová: dotaci máme do 30. 6. 2018
Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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391/18
Změna v projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku
v Krásném Březně“
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. změny v poskytnuté dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje 2017 k projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku
v Krásném Březně“
B) s c h v a l u j e
1. změny v projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně“
– posun konce realizace akce z původního termínu 30. 6. 2018 na nový termín
konce realizace a to 27. 9. 2018
18. Prodej části pozemku p. č. 577 v k. ú. Svádov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Nechybová: standardní cena
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

392/18
Prodej části pozemku p. č. 577 v k. ú. Svádov
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s převodem části pozemku p. č. 577 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Svádov formou
prodeje xxx. xxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxxx/xx, xxxxxxx, xxx xx xxxxx
za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
d) před prodejem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě
bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě
ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem
B) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2018
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19. Revokace usnesení Rady města č. 556/15 ze dne 8. 7. 2015
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: revokace usnesení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

393/18
Revokace usnesení Rady města č. 556/15 ze dne 8. 7. 2015
Rada města po projednání
A) r e v o k u j e
1. usnesení RM č. 556/15 ze dne 8. 7. 2015 v úplném znění
20. Záměr prodeje pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o náš pozemek v k.ú. Chabařovice
- doporučeno neschválit tento záměr, jelikož Chabařovice v současné době pořizují nový
územní plán
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

394/18
Záměr prodeje pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1556/1 o výměře 121 957 m2 v k. ú. Chabařovice
21. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: spol. Helias Ústí nad Labem požádala o prodej nebo pronájem části pozemku
za účelem umístění nájezdové rampy – společnost postavila rampu pro provozování
odlehčovací služby pro osoby se sníženou pohyblivostí bez našeho souhlasu
- MK se dohodla na kompromisu, že jim to pronajmeme a dáme jim dodatečně souhlas
k povolení stavby
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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395/18
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1 . záměr prodeje části pozemku p. č. 4200 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
B) schvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 4200 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Ústí nad
Labem pro společnost Helias Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 273 24 001, za těchto
podmínek:
a) nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel nájmu: umístění rozebíratelné nájezdové rampy pro provozování
odlehčovací služby pro osoby se sníženou pohyblivostí
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) nájemce bere na vědomí, za na předmětu nájmu se nachází zařízení veřejného
osvětlení a v případě stavebních úprav je nutno požádat správce sítí o vyjádření
f) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
22. Příkazní smlouva – obstarání správy objektu KD CORSO
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: ZM schválilo úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace MS ÚL - vyjmuto
ze zřizovací listiny a za stejných podmínek se bude dělat příkazní smlouva
- projektové práce běží na studii
- MS a Metropolnet by se tam přestěhovali
- dali by se tam dělat i společenské akce pro místní občany
- možnost vybudovat střelnici, kterou by si zpravovala MP
- návrh na usnesení v předloženém znění
MUDr. Madar: rekonstrukce se prodlužuje
Hlasování o usnesení: 5,0,0

396/18
Příkazní smlouva – obstarání správy objektu KD CORSO
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy o obstarání správy objektu Kulturního domu CORSO
a výkonu dalších práv a povinností s Městskými službami Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 71238301, na dobu neurčitou
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23. Pronájem části pozemku p. č. 5307/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: uzavřená krátkodobá smlouva – plot p. Horáčka je na pozemku města
- uzavřela by se smlouva o pronájmu na dobu neurčitou 100 Kč/m2/rok
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

397/18
Pronájem části pozemku p. č. 5307/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 5307/1 o výměře cca 68 m2 z celkové výměry
6567 m2 v k. ú. Ústí nad Labem panu xx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxx xxx,
xxxxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
24. Revokace usnesení RM ÚL č. 150/17 ze dne 8. 3. 2017
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: společnost VODAFONE Czech Republic žádá o změnu - nájemné na dobu
určitou na 10 let
- pro nás je to výhodné 70 tis. Kč/rok
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

398/18
Revokace usnesení RM ÚL č. 150/17 ze dne 8. 3. 2017
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 150/17 ze dne 8. 3. 2017 částečně, a to
v bodě 1. e) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
B) schvaluje
1. doplnění usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 150/17 ze dne 8. 3. 2017 o bod
1. e) nájemné na dobu určitou na 10 let
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25. Smlouva o nájmu části pozemku – Porta Bohemica
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: uzavřena smlouva s Povodím Labe – potřeba uzavřít novou smlouvu
- přibyly m2
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

399/18
Smlouva o nájmu části pozemku – Porta Bohemica
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření smlouvy s Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové, IČ 70890005 o nájmu části pozemku p. č. 536 v k. ú. Vaňov pro
umístění 1 ks plovoucího mola s nástupní lávkou
26. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: bod stahuji
27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: jedná se o část pozemku vedle garáže – kupní cena 500 Kč/m2
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

400/18
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 o výměře cca 33 m2 z celkové
výměry 1305 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 500,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
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d) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v ochranném
pásmu elektrického vedení
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického
plánu
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
28. Záměr prodeje pozemku p. č. 951 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: prodej nedoporučen, ale je možnost pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

401/18
Záměr prodeje pozemku p. č. 951 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 951 o výměře 332 m2 v k. ú. Předlice
B) schvaluje
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 951 o výměře 332 m2 v k. ú. Předlice za těchto
podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem
Ústí nad Labem
d) předložení potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
29. Záměr výpůjčky zásobovacího tunelu v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: s vlastníky jsme se dohodli – výpůjčka části zásobovacího tunelu za účelem
zabezpečení a zamezení nepořádku v tunelu - klíče budou distribuovat všem nájemcům
- budou si zajišťovat úklid
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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402/18
Záměr výpůjčky zásobovacího tunelu v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr výpůjčky části zásobovacího tunelu na pozemku p. č. 1734/27 v k. ú. Ústí
nad Labem pro společnosti Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu,
WMS investiční společnost, a. s., Břehová 43/3, 110 00 Praha 1 – Josefov a BONA
Litvínov, s. r. o., Šafaříkova 2095, 436 01 Litvínov za těchto podmínek:
a) účelem výpůjčky je správa a údržba zásobovacího tunelu na pozemku
p. č. 1734/27 v k. ú. Ústí nad Labem
b) vypůjčitelé se zavazují osadit vjezd tunelu na vlastní náklady vraty, která budou
nepřetržitě uzamčena a klíče dostanou pouze nájemníci, hasiči a popeláři
c) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce
30. Zpráva o správě VO na území města Ústí nad Labem za rok 2017
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: zpráva o VO – součástí materiálu je i plán na rok 2018
- daří se nám uspořené peníze investovat do nových bodů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

403/18
Zpráva o správě VO na území města Ústí nad Labem za rok 2017
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností
ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. a statutárním městem Ústí nad Labem
č. 3/0380/2005/S ze dne 23. 6. 2005, o nájmu, provozu a správě veřejného osvětlení
za rok 2017
31. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou – dodatek č. 3
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: dodatek rozdělen na dvě části – změna ceníku jízdného DÚK
- pro rok 2018 je schválena cena 28,35 Kč/1km – dojde k poklesu jízdného
- po dohodě se zrušil 14denní kupon
- ceny odpovídají cenám, tak jak je má schválený kraj
- snižujeme děti do 26 let a důchodcům
- měsíční kupon pro děti je 133 Kč – poloviční cena
- v průběhu července přinesu dodatky mezi městem a DP ÚL
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-

tarif tvořil Ústecký kraj s DP ÚL
návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 5,0,0

404/18
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou –
dodatek č. 3
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
32. Rekonstrukce křižovatky Hrbovická x Majakovského x Tovární – smlouva
o společném postupu s Ústeckým krajem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: po všech vydaných aktech jsme společně zpracovali záměr této smlouvy
- Vysoutěžit by se to mělo co nejdříve
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

405/18
Rekonstrukce křižovatky Hrbovická x Majakovského x Tovární –
smlouva o společném postupu s Ústeckým krajem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby „Ústí nad Labem, Předlice – rekonstrukce křižovatky
Tovární – Hrbovická – Majakovského“
33. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Nechybová: dotace z fondu města
Ing. Kohl: 13 žádostí
- Mgr. Vlastimil Kobrle – 12 členů orchestru – akce proběhla 12. 6. v Muzeu bez uvedení
loga
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Ing. Nechybová: v podmínkách dotačního titulu je uvedeno, že žadatel musí uvést logo města
ÚL
Ing. Kohl: akce proběhla – slušnost zveřejnit logo
Ing. Nechybová: protinávrh
Hlasování o protinávrhu usnesení: 5,0,0

406/18
Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
2018
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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) xxx. xxxxxxxxx xxxxxx (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Koncert FKO v ústeckém Muzeu“ ve výši 25.000,- Kč
b) xxxxx xxxxxxxx (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„ROCK PRO Mobilní hospic“ ve výši 18.000,- Kč
c) SVADNET (IČ 26665522) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Oslavy k „Výročí 830 let Svádova“ ve výši 40.000,- Kč
d) Jaroslav Pém (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka“ ve výši 40.000,- Kč
e) Spolek Severka, z. s. (IČ 04621816) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Pomůcky pro Hvězdíky“ ve výši 39.000,- Kč
f) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, oblastní odbočka v Ústí nad Labem (IČ 65399447) na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností „Volnočasové aktivity Sjednocené organizace NS
OO ÚL“ ve výši 8.160,- Kč
g) Mensa České republiky (IČ 452 48 591) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Logická olympiáda 2018 – Ústecký kraj“ ve výši 10.000,- Kč
h) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „XXVII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České
a Slovenské republiky“ ve výši 8.000,- Kč
i) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem (IČ 004 82 129) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Účast starších žen na sletu ČOS 2018“ – úhrada
ubytování ve výši 22.000,- Kč
j) xxxxxx xxxxxxx (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s účastí na akci „WMG Penang Malaysia 2018“ – úhrada cestovného
a startovného ve výši 39.000,- Kč
k) xxxxxxx xxxx (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí
na akci „WMG Penang Malaysia 2018“ – úhrada cestovného a startovného
ve výši 39.000,- Kč
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2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad
Labem v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II
odstavec A):
a) Mensa České republiky (IČ 452 48 591) na akci „Logická olympiáda 2018 –
Ústecký kraj“
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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) Mladá Scéna z. s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Dopravné na festival Poláčkovo léto“ ve výši 12.000,- Kč
C) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení
34. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem v roce 2018
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

407/18
Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem v roce 2018
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace ÚL, p. s.,
(IČ:442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Jarní rej,
vánoční posezení, pražské divadlo vstupné a doprava“ ve výši 16.200,- Kč
b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace č.1, (IČ: 750 14 271)
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva Karlovy koruny
Chlumec nad Cidlinou a hřebčína Hradišťko“ ve výši 13.770,- Kč
c) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace č. 6, p.s.(IČ: 727 45 274)
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ Praha – plavba lodí po Vltavě“
ve výši 14. 800,-Kč
d) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Aktivizační pobyt Hnačov“ ve výši 7. 680,-Kč
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35. Rozpočtové opatření OKSS
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

408/18
Rozpočtové opatření OKSS
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 74,00 tis. Kč
– zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 74,00 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu
a sociálních služeb o částku 74,00 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti
(na realizaci projektu „Schichtova epopej“)
36. Projekt „Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem“ – podání žádosti
o dotaci
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

409/18
Projekt „Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem“ –
podání žádosti o dotaci
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad
Labem“ v rámci dotačního programu dle bodu A) 1. tohoto usnesení
2. spolufinancování projektu „Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem“
ve výši min. 30% s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 290 tis.
Kč vč. DPH
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37. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko
města Ústí nad Labem, p. o.
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: 800 tis. Kč pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

410/18
Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro
Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a odboru městských
organizací a školství, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací ve výši
800 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu
a sociálních služeb o částku 800 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 800 tis. Kč
na realizaci akce „Ples statutárního města Ústí nad Labem – 2. ročník“
38. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: Horský spolek Adolfov chce koupit zimní skútr – cena je 28 tis. Kč
- děti, které žijí ve vyloučené lokalitě a hrají fotbal, tak budou jezdit na turnaje – žádost
na dopravy + dresy
- VCC Ústí nad Labem – komise se je pozvala – byli nepřipraveni
- Monika Fantová – žadatel nesplnil dosažení minimální výše bodového hodnocení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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411/18
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba
sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy
s tímto subjektem takto:
a) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 na „Oprava hrací plochy fotbalového hřiště“
ve výši 30.000,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora
sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných
akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s tímto
subjektem takto:
a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304 na akci
„GRAND PRIX A U17 – Ústí nad Labem“ ve výši 34.000,- Kč
3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti
nad rámec a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Horský spolek Adolfov, z. s., IČ: 048 07 278 na „Údržba běžeckých stop
na Adolfově – nákup zimního skútru“ ve výši 28.000,- Kč
b) Say no To Racism z. s., IČ: 048 07 723 na „Mongaguá Ústí nad Labem –
grassroots aktivita ve vyloučené lokalitě“ ve výši 49.700,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora
sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných
akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s tímto
subjektem:
a) Fantová Monika, IČ: 868 70 637 na akci „ÚSTECKÝ AGISKOK“
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti
nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) VCC Ústí nad Labem, spolek, IČ: 028 53 906 na akci „Jízda veteránů do vrchu“
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) poslat vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení
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39. Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem – informace
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

412/18
Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem – informace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o připravovaných aktivitách připravovaných k oslavám 100. výročí
vzniku ČSR v Ústí nad Labem v roce 2018
B) schvaluje
1. využití finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb
z oblasti ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně na realizaci a úhradu nákladů
spojených s aktivitami k oslavám 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem v roce
2018 pořádanými statutárním městem Ústí nad Labem
40. Smlouva o mlčenlivosti, ochraně důvěrných informací a o zpracování osobních
údajů mezi městem a společností Metropolnet a. s.
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
Mgr. Javorčák: smlouva s GDPR
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

413/18
Smlouva o mlčenlivosti, ochraně důvěrných informací
a o zpracování osobních údajů mezi městem a společností
Metropolnet a. s.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o mlčenlivosti, ochraně důvěrných informací a o zpracování
osobních údajů se společností Metropolnet a. s., IČ 25439022
B) zmocňuje
1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí KT
a) k podpisu smlouvy uvedené v bodě A) a k uzavírání dodatků k této smlouvě
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41. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

414/18
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních
dotací pro příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
69,30 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 69,30 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
Ústeckého kraje Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
ve výši 69,30 tis. Kč na realizaci projektu „Noc snů pro postižené děti 2018“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
39,90 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 39,90 tis. Kč v položce
Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Ústeckého kraje pro Základní školu Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A,
příspěvkovou organizaci v celkové výši 39,90 tis. Kč v rámci programu
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce2018“na realizaci projektů
takto:
Adaptační kurz žáků 6. tříd
22,40 tis. Kč
Hravě o prevenci Pod Vodojemem
17,50 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
1 200 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 200 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu
studiu
města
Ústí
nad
Labem,
příspěvkové
organizaci
ve výši 1 200 tis. Kč na realizaci projektu „Činoherní studio pro Ústecký kraj
2018“
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4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
479,88 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 479,88 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 –
Šablony pro MŠ a ZŠ I.), Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České
mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 479,88 tis. Kč na dofinancování
projektu
42. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: doplněn bod č. 3 – podle žádosti p. ředitelky
- návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0
Odchod MUDr. Madara

415/18
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí
příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace

neinvestičního

Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
25 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
25 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových
organizací
–
poskytnutí
neinvestičního
příspěvku
na provoz Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové
organizaci, ve výši 25 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
5 000 tis. Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 5 000 tis. Kč v položce Ostatní
nedaňové příjmy – odbor MOŠ
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 5 000 tis. Kč
v položce Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
5 000 tis. Kč takto:
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a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši
5 000 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 ve výši
5 000 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, p. o. na realizaci akce
„Rekonstrukce objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Neštěmice“
43. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz 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

416/18
Rozpočtové opatření OMOŠ
–
poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1 . informaci o zařazení Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem,
Husova 349/19, příspěvkové organizace od 1. 9. 2018 do pilotního programu
“Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“
B) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
428 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
428 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz ve výši 402 tis. Kč Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizaci v rámci pilotního programu
“Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“ na pokrytí
mzdových nákladů od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz ve výši 26 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvkové organizaci na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce
„Pohár primátorky“
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44. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace – souhlas s ponecháním
výnosu z prodeje movitého majetku
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

417/18
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace – souhlas
s ponecháním výnosu z prodeje movitého majetku
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s ponecháním výnosu z prodeje movitého majetku – 48 ks plakátovacích ploch
v celkové výši 60.000,00 Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové
organizaci
45. Odloučené pracoviště DDM a ZDVPP v Chabařovicích
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: materiál stahuji
46. Odměny ředitelů příspěvkových organizací
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

418/18
Odměny ředitelů příspěvkových organizací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť
významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/2/2018)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské
3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/3/2018)
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c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/4/2018)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad
Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/5/2018)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/6/2018)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP
2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/7/2018)
g) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/8/2018)
h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České
mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/9/2018)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2018)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/11/2018)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová
1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/12/2018)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/13/2018)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2018)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/15/2018)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem
323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2018)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/17/2018)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/18/2018)
r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/19/2018)
s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní
277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/20/2018)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/21/2018)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem,
Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/22/2018)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na
Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/23/2018)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/24/2018)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/25/2018)
y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova
323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/26/2018)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/27/2018)
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aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/28/2018)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/29/2018)
cc) Irena Matisová, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové
601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/30/2018)
dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní
623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/31/2018)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem,
Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/32/2018)
ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/33/2018)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/34/2018)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická
3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/35/2018)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná
1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/36/2018)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2018)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/38/2018)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců
652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2018)
mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/40/2018)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem,
Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/41/2018)
oo) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem,
Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/42/2018)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská
385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/43/2018)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/44/2018)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/45/2018)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/46/2018)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/47/2018)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova
3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/48/2018)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/49/2018)
ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/50/2018)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/51/2018)
yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
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(rozhodnutí č. O/52/2018)
zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/53/2018)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/54/2018)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky
s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/55/2018)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/56/2018)
ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/57/2018)
eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/58/2018)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/59/2018)
ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
(rozhodnutí č. O/60/2018)
hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/61/2018)
iii) Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/62/2018)
jjj) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/63/2018)
2. v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu ke
dni 31. 7. 2018
a) Mgr. Bc. Vlastě Rytířové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/64/2018)
47. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části rozpočtu
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: převedení finančních prostředků pro Domov pro seniory
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

419/18
Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části rozpočtu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
3,69 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 (nedaňové příjmy) ve výši
3,69 tis. Kč vytvořených nad schválený rozpočet odborem městských organizací
a školství
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
ve výši 3,69 tis. Kč Domovu pro seniory Severní Terasa, p. o. na úhradu
pohledávky za zemřelou klientkou Růženou Chmelíkovou
48. 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

420/18
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
249,83 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy
(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 249,83 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové
organizace v celkové výši 249,83 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých
na majetku města v rámci pojistných událostí, takto:
- ZŠ E. Krásnohorské, p. o.
2,93 tis. Kč
- ZŠ Školní náměstí, p. o.
0,95 tis. Kč
- ZŠ Mírová, p. o.
2,37 tis. Kč
- ZŠ Neštěmická, p. o.
15,98 tis. Kč
- ZŠ Rabasova, p. o.
14,35 tis. Kč
- MŠ Písnička, p. o.
26,73 tis. Kč
- DS Velké Březno, p. o.
25,80 tis. Kč
- DS Krásné Březno, p. o.
5,92 tis. Kč
- DS a AD Orlická, p. o.
65,22 tis. Kč
- ZOO Ústí nad Labem, p. o.
63,21 tis. Kč
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
26,37 tis. Kč
49. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 5,0,0

421/18
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných
náhrad
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
473,19 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy
(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 473,19 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 473,19 tis. Kč v položce oprava a údržba
50. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového rozpočtu
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: likvidační zůstatek
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

422/18
Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového
rozpočtu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 612,14 tis. Kč
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 ve výši 612,14 tis. Kč vytvořením příjmů
nad schválený rozpočet odborem MOŠ v položce ostatní nedaňové příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 612,14 tis. Kč v položce oprava a údržba
51. Rozpočtové opatření kanceláře primátorky
Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
Ing. Nechybová: účetní operace
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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423/18
Rozpočtové opatření kanceláře primátorky
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši
344,40 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace“ takto:
a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši
344,40 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové
výši 344,40 tis. Kč takto:
- 262,50 tis. Kč v položce mzdové prostředky
- 81,90 tis. Kč v položce povinné pojistné
52. Rozpočtová opatření MP – Prevence kriminality na místní úrovni 2018
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Ing. Bakule: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

424/18
Rozpočtová opatření MP – Prevence kriminality na místní úrovni
2018
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. výsledek „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018“, kde statutární
město Ústí nad Labem uspělo s neinvestičními projekty:
a) MP dětem – realizátor Městská policie Ústí nad Labem
b) Myslíme na Vás – realizátor Městská policie Ústí nad Labem
2. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu A) 1.,
na které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2018 v kapitole kanceláře
primátora ve výši 47 000 Kč
B) s c h v a l u j e
1. přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 146 tis. Kč na jím schválené
projekty dle bodu A) 1. tohoto usnesení
2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 146 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 146 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou
částku 146 tis. Kč v položce prevence kriminality, z toho:
- MP dětem
90 tis. Kč
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- Myslíme na Vás
56 tis. Kč
3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie ve výši 47 tis. Kč
na zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2018“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku
47 tis. Kč v položce provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou
částku 47 tis. Kč v položce prevence kriminality z toho:
- MP dětem
40 tis. Kč
- Myslíme na Vás
7 tis. Kč
54. Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 investice
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Ing. Bakule: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

425/18
Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní
úrovni 2018 - investice
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. výsledek „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018“, kde statutární
město Ústí nad Labem uspělo s investičním projektem:
a) záznamové zařízení MKDS ve výši 531,56 tis. Kč
2. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekt uvedený v bodu A) 1.,
na který jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2018 v kapitole kanceláře
primátora ve výši 77,99 tis. Kč
B) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie výši 77,99 tis. Kč
na zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2018“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku
77,99 tis. Kč v položce provozní výdaje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, ve výši
77,99 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“
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Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Konečný

_______________________________________

Pavel Dufek

_______________________________________

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
DR – dozorčí rada
ZM – zastupitelstvo města
MS – městské služby
MP – městská policie
VO – veřejné osvětlení
DP – dopravní podnik
ÚZSVM - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
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