
  Zápis ze 14. RM 

1 

 

ZÁPIS 

14. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 24. 5. 2017 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

   PaedDr. Květoslava Čelišová 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

Doplnění programu: 

 

Ing. Nechybová: předřazení bodu č. 27 na 9:30 hod. 

 

Program byl schválen: 5,0,0 

 

Dále na stole: 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 3, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19 a 33 

 

Přizváni:  Mgr. Zrníková k bodu č. 3 

Ing. Outlá k bodu č. 3 

p. Notář k bodu č. 27 

 

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

2016 

Předkládá: Mgr. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: FV materiál projednal a předložil ho RM ke schválení  

- materiál jde do ZM a předtím bude projednán se zastupitelskými kluby 

- pochvala FO, proběhl audit a vše bylo v pořádku a přehledné  

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

319/17 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  z j i š ťu j e ,  ž e  

1. hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem 
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takto: 

a) celkové příjmy města ve výši 1 911 551,14 tis. Kč 

b) celkové výdaje města ve výši 1 532 719,34 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 378 831,80 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2016 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 839 225,17 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 466 957,05 tis. Kč 

z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – 

konsolidace ve výši 121 964,56 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 372 268,12 tis. Kč  vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2016 činil 

364 117 049,45 Kč, z toho k 10.5.2017 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 

2017 činí volné zdroje 125 451,67 tis. Kč viz příloha usnesení č. 1 

4. výsledek hospodaření  z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 

2016 činí 10 739 425,51 Kč 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

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

IČ: 00081531 za rok 2016 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje  

2. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Statutárního města Ústí nad Labem – 

Magistrát za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 

rozpočtu kraje a městským obvodům 

C )  s ouh l as í  

1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením za rok 2016 

s výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě  o výsledku 

přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 

2. s přijatými opatřeními k odstranění chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 

uvedenými v části 12. důvodové zprávy - „Přezkoumání hospodaření Statutárního 

města Ústí nad Labem za rok 2016“, bod 2. 

3. s rozpočtovým opatřením v celkové výši 145 975,02 tis. Kč takto: 

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

125 451,67 tis. Kč 

b) zapojení volných prostředků z VHČ do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 

20 523,35 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ ve výši 

14 451,67 tis. Kč v položce finanční rezerva 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ v celkové výši 

12 000 tis. Kč v položce dotace pro MO na provoz takto: 

- MO město                     3 000 tis. Kč 

- MO Severní Terasa       3 000 tis. Kč 

- MO Neštěmice              3 000 tis. Kč 

- MO Střekov                  3 000 tis. Kč 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ ve výši 

20 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ MmÚ, odd. provozně 

technické ve výši 20 000 tis. Kč v položce oprava a údržba 
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g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. č. 03 Investiční 

rezerva ve výši 30 523,35 tis. Kč (10 mil. Kč na inv. akci EOS,  

20 523,35 tis. Kč rezerva FP) 

h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 01 na inv. akci 

„Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD“ ve výši 2 000 tis. Kč 

i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci 

„Rekonstrukce mostů a opěrných zdí - rezerva“ ve výši 10 000 tis. Kč 

j) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci 

„Nákup a rekonstrukce haly Severotuk“ ve výši 12 000 tis. Kč 

k) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP MmÚ, sk. č. 03 na inv. akci 

„Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum“ ve výši 25 000 tis. Kč 

4. s finančním vypořádáním města Ústí nad Labem za rok 2016 dle přílohy usnesení 

č. 1 

5. s účetní závěrkou Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2016 dle Přílohy č. 1a) 

až 1e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31.12.2016 ve výši 

35 383 120,56 Kč bude zúčtován na účet 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 

D )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

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

                                                                 T: 21. 6. 2017 

 

2. Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence kriminality 2017 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

320/17 

Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence 

kriminality 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. výsledek „Programu prevence kriminality v roce 2017“, kde Statutární město Ústí 

nad Labem uspělo s projekty: 

a) Asistent prevence kriminality – realizátor Městská policie Ústí nad Labem 

b) Městská policie dětem – realizátor Městská policie Ústí nad Labem 

c) Začít znovu - realizátor Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

d) Střekovák – realizátor Oblastní charita Ústí nad Labem 

e) Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek –   

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 2017 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 344 940 Kč 



  Zápis ze 14. RM 

4 

 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 1 508 tis. Kč na jím schválené   

projekty dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1 508 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 508 tis. Kč v položce účelové    

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou  

částku 1 508 tis. Kč v položce prevence kriminality, z toho: 

- Asistent prevence kriminality     1 062 tis. Kč 

- Městská policie dětem                87 tis. Kč  

- Začít znovu                      209 tis. Kč 

- Střekovák                  78 tis. Kč 

- Forenzní identifikační značení jízdních kol 

a kompenzačních pomůcek            72 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie ve výši 344,94 tis. Kč na 

zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence kriminality 2017“ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

344,94 tis. Kč v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 344,94 tis. Kč v položce prevence kriminality z toho: 

Asistent prevence kriminality      230 tis. Kč 

Městská policie dětem          46 tis. Kč 

Začít znovu          25 tis. Kč 

Střekovák          34 tis. Kč 

Forenzní identifikační značení jízdních kol  

a kompenzačních pomůcek                 9,94 tis. Kč 

4. uzavření smlouvy se Spirálou, Ústecký kraj, z. s.  realizátorem dílčího projektu 

„Ústí nad Labem – Začít znovu“ a Oblastní charitou Ústí nad Labem, realizátorem 

dílčího projektu „Ústí nad Labem – Střekovák“. Obsahem těchto smluv budou 

dodavatelské služby na realizaci projektu 

C )  uk lád á  
1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí nad Labem  

a) uzavřít smlouvu se Spirálou, Ústecký kraj, z. s. realizátorem dílčího projektu 

„Ústí nad Labem – Začít znovu a s Oblastní charitou Ústí nad Labem 

realizátorem dílčího projektu „Ústí nad Labem - Střekovák“       

 

3. Žádosti o výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

 

Mgr. Zrníková: prosím o zařazení další akce „Závody koloběžek“ 10. 6. 2017 – návštěvnost 

cca 120 účastníků  

 

Mgr. Studenovský: prosím o kopii, aby se mohlo upravit usnesení  

- návrh na usnesení v předloženém znění s tím, že v bodě 2 bude doplněný bod 

c)  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 
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321/17 

Žádosti o výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

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 žádosti MO 

Střekov takto: 

a) dne 27. 5. 2017 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě park TGM, Raisova 

ul., za účelem konání akce „Mezi Dvorci“ 

2. 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 žádosti 

Severní Terasa takto: 

a) ve dnech 1. 6. 2017 – 4. 6. 2017 vždy v době od 15,00 do 22,00 hodin v lokalitě 

Centrálního parku Severní Terasa, za účelem konání akce „PORTA 2017“ 

b) dne 17. 6. 2017 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Centrálního parku 

Severní Terasa, za účelem konání akce „Duhový běh“ 

c) dne 5. 8. 2017 v době od 12,00 do 18,00 hodin v lokalitě Stříbrnické ulice 

a přilehlého parkoviště, za účelem konání akce „Obří klouzačka“ 

d) dne 5. 8. 2017 v době od 19,00 do 23,00 hodin v lokalitě Centrálního parku 

Severní Terasa, za účelem konání akce „Letní party a Lasershow u Laguny“ 

e) dne 2. 9. 2017 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Centrálního parku 

Severní Terasa, za účelem konání akce „Den Severní Terasy“ 

f) dne 28. 9. 2017 v době od 13,00 do 17,00 hodin v lokalitě Centrálního parku 

Severní Terasa, za účelem konání akce „Den pro rodinu“ 

g) dne 29. 10. 2017 v době od 15,00 do 20,00 hodin v lokalitě Centrálního parku 

Severní Terasa, za účelem konání akce „Halloween v parku“ 

h) dne 1. 12. 2017 v době od 15,00 do 20,00 hodin v lokalitě Centrálního parku 

Severní Terasa, za účelem konání akce „Rozsvícení Vánočního stromu“ 

i) ode dne 10. 6. 2017 od 11,00 hodin do dne 11. 6. 2017 do 13,000 hodin 

v lokalitě parku na Severní Terase, za účelem konání akce „Ústecká koloběžka“ 

3. 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 žádosti 

p. Jaroslava Péma – Superkoncerty.cz takto: 

a) dne 2. 6. 2017 v době od 10,00 do 16,00 hodin v lokalitě Městských sadů, 

za účelem konání akce „Festival Cesta k nám“ 

b) dne 3. 6. 2017 v době od 13,00 do 18,00 hodin v lokalitě Městských sadů, 

za účelem konání akce „Dětský den“ 

c) dne 24. 6. 2017 v době od 14,00 do 22,00 hodin v lokalitě Městských sadů, 

za účelem konání akce „Selské slavnosti“ 
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4. Veřejná zakázka „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – 

město“ – výběr zhotovitele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: z celkem 3 obdržených obálek jsme hodnotili dvě – ceny jsou uvedené  

- na prvním místě se umístila společnost HAGL 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

322/17 

Veřejná zakázka „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků 

v MO Ústí n. L. – město“ – výběr zhotovitele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem – velkoplošné 

opravy chodníků v MO Ústí n. L. - město“ takto: 

1. HAGL, spol. s  r. o.  

2. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO 

Ústí n. L. - město“, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí 

tj. společnosti HAGL, spol. s r. o., se sídlem Na Sklípku 880, 400 07 Ústí nad 

Labem, IČ: 254 08 321, s nabídkovou cenou ve výši 599.251,10 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy 

chodníků v MO Ústí n. L. - město“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnosti HAGL, spol. s r. o., se 

sídlem Na Sklípku 880, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 254 08 321, a v případě, že 

uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem 

nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 

uchazeči, který se umístil na druhém místě v pořadí 

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – projektová 

dokumentace 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o vyhlášení zakázky na dvě projektové dokumentace – dostavba 

venkovního areálu a dostavba kanalizace  

- předpokládána hodnota je 2 mil. 700 tis. Kč bez DPH 

- budeme hodnotit cenu – chceme minimálně dvě reference o obdobném projektu  

- náklady na projektovou dokumentaci cca 1 mil. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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323/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ 

– projektová dokumentace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Venkovní areál Plavecké haly 

Klíše“ – PD s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2.700.000 Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – 

PD 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – PD, včetně případného vylučování 

uchazečů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – PD, včetně případného vylučování 

uchazečů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

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

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

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

b) Ing. Petra Šináglová, odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

6. Rozpočtové opatření OIÚP 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Nechybová: společnost AZ Consult, spol. s. r.o. zpracovala projektovou dokumentaci pro 

územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení na akci „Chabařovice – 

Jezero Milada, centrální kanalizace“ 

- církev nesouhlasila s uzavřením VB 

 

MUDr. Madar: my dáme peníze společnosti AZ Consult a ta udělá VŘ? 

 

Ing. Šartnerová: ano 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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324/17 

Rozpočtové opatření OIÚP  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu OIÚP státnímu podniku Palivový 

kombinát Ústí (IČ 00007536) na částečnou úhradu nákladů za zpracování změny 

PD na akci „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace“ ve výši 

47,29 tis. Kč 
2. uzavření smlouvy o spolupráci a finanční spoluúčasti ve smyslu bodu A) 1. tohoto 

usnesení 

3. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 47,29 tis. Kč takto: 
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, o částku 47,29 tis. Kč 

u akce „Jezero Milada – přístaviště“ 
b) zvýšení investiční části výdajové rozpočtu OIÚP, sk. 01 o částku 47,29 tis. Kč 

na akci „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace“ – příspěvek 

státnímu podniku Palivový kombinát Ústí 

 

7. Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – „Rekonstrukce 

podchodu Kamenný vrch“ 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova  

- budeme vybírat zhotovitele 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

325/17 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – 

„Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 1 100,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 100,00 tis. Kč 

v položce finanční rezerva  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 

1 100,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“  
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8. Rozpočtové opatření OIÚP – přijetí vrácené pokuty do rozpočtu města 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

326/17 

Rozpočtové opatření OIÚP – přijetí vrácené pokuty do rozpočtu 

města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 50,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu OIÚP, tř. 02 o částku 50,00 tis. Kč v položce 

ostatní nedaňové příjmy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS, o částku 

50,00 tis. Kč  

 

9. Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 

2030 - podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: kolik stála minulá strategie? 

 

Mgr. Starý:  2,5 mil. Kč 

 

Ing. Nechybová: bude tam i proinvestorská politika, proto je tam navýšení 

 

Mgr. Starý: částka je adekvátní 

-  návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

327/17 

Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na 

období 2021 – 2030 - podání žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o výzvě č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje 
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a sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

2. podmínky Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

Ústí nad Labem na období 2021 - 2030“ v rámci Výzvy dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení 

2. spolufinancování projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad 

Labem na období 2021 - 2030“ ve výši 5 % s předpokládanými celkovými náklady 

projektu ve výši 3 500 tis. Kč vč. DPH 

C) 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 B) tohoto 

usnesení 

T: 15. 6. 2017 

 

10. Nevyhazuj to, kompostuj – podání žádosti o dotaci      

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

328/17 

Nevyhazuj to, kompostuj – podání žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) vyhlášení 68. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

b) podmínkách 68. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

B )  s ch va lu j e  
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ v rámci 68. výzvy 

Operačního programu Životního prostředí  

2. spolufinancování projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ ve výši 15 % uznatelných 

nákladů a 100 % neuznatelných nákladů projektu, přičemž celkové předpokládané 

náklady projektu činí 1 000, 00 tis. Kč vč. DPH 

3.  předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši  

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

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

usnesení 

T: 31. 7. 2017 

 



  Zápis ze 14. RM 

11 

 

 

 

11. Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-Chomutovskou aglomeraci – podání 

žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: když projde projekt, tak kdo to bude dělat? 

 

Mgr. Starý: bude to kombinace – budou zapojeny i ostatní statutární města 

- kontaktní osobou bude Mgr. Husák – poté to bude zpracovávat magistrát města Ústí 

nad Labem 

 

MUDr. Madar: prosím o finanční spoluúčast obcí  

 

Mgr. Starý:  Chomutov, Most a Děčín vyčlení část svého úvazku  

- zastupují jako partneři projektu a budou mít vlastní náklady  

 

MUDr. Madar: za našich 90 tis. Kč se udělá sociální bydlení i pro okolní obce  

 

Mgr. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

329/17 

Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-Chomutovskou 

aglomeraci – podání žádosti o dotaci  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o výzvě č. 48 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

2. podmínky Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-

Chomutovskou aglomeraci“ v rámci Výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-

Chomutovskou aglomeraci“ ve výši 5 % s předpokládanými celkovými náklady 

projektu ve výši 1 800 tis. Kč vč. DPH 

C) 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 B) tohoto 

usnesení 

T: 30. 6. 2017 
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12. Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů financovaných 

z dotací  

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: argumentace ve všech žádostech je silná a přesvědčivá  

- týmový práce je výborná  

 

Mgr. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

330/17 

Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů 

financovaných z dotací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o aktuálním stavu finančních postihů a hrozeb finančních postihů za 

projekty dotované z fondů Evropské unie 

 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit informaci dle bodu A) tohoto usnesení na vědomí Zastupitelstvu města 

T: 21. 06. 2017 

 

13. Informace o stavu projektů Statutárního města Ústí nad Labem    

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: bereme na vědomí informaci o projektech  

 

Mgr. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

331/17 

Informace o stavu projektů Statutárního města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informace o stavu projektů Statutárního města Ústí nad Labem 
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14.  „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ – podání žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

332/17 

„Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ – podání 

žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o Výzvě č. 48 v rámci Operačního programu Zaměstnanost a informaci 

o projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ 

2. podmínky Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Asistenti prevence kriminality v Ústí 

nad Labem“ v rámci Výzvy dle bodu A) tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ 

ve výši 5 % s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 16 600 tis. Kč 

vč. DPH 

C) 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 B) tohoto 

usnesení 

T:  31. 7. 2017 
 

15. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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333/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře 

tajemníka 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka ve výši  

430,00 tis. Kč v rámci projektu systémové řešení sociálního vyloučení takto:  

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 430,00 tis. Kč v položce systémového řešení sociálního vyloučení 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 430,00 tis. Kč takto: 

- 320,00 tis.  Kč  v položce mzdové prostředky  

- 110,00 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

16. Nabytí lázní DR. Vrbenského 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: MK doporučila  

- nabídka byla za 2 mil. Kč  

- pokud RM neschválí usnesení, tak usnesení pošleme zpět s potvrzením, že návrh bude 

předložen ZM 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0  

 

334/17 

Nabytí lázní Dr. Vrbenského 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s úplatným nabytím objektu Truhlářova 384/2 (budova bývalých lázní 

Dr. Vrbenského) včetně pozemků p. č. 334 o výměře 1.209 m
2
 a p. č. 335/1 

o výměře 6.216 m
2
, vše v k. ú. Střekov formou odkoupení za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 2.000.000,- Kč 

b) nemovitosti nebudou zatížené zástavními právy, ani jinými závazky 

c) nabytí včetně zápisu do katastru nemovitostí bude realizováno nejpozději 

do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi,  náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2017  
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17. Nabytí Sportovní haly TJ Slavoj Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: MK doporučila - cena není uvedena 

- nabídka odkupu byla 6 mil. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění s doplněním 6 mil. Kč  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

335/17 

Nabytí Sportovní haly TJ Slavoj Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s úplatným nabytím TJ Slavoj Ústí nad Labem, čp. 1446, včetně pozemků 

p. č. 333/1 o výměře 648 m
2
, p. č. 333/2 o výměře 1546 m

2
, p. č. 333/3 o výměře 

483 m
2
 a p. č. 335/2 o výměře 331 m

2
, vše v k. ú. Střekov formou odkoupení za 

těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 6.000.000,- Kč 

b) nemovitosti nebudou zatížené zástavními právy, ani jinými závazky 

c) kupní cena bude uložena do úschovy a k jejímu vyplacení dojde po výmazu 

veškerých závazků, kterými jsou nemovitosti zatížené 

d) nabytí včetně zápisu do katastru nemovitostí bude realizováno nejpozději do 

6 měsíců od podpisu kupní smlouvy 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi,  náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2017 

 

18. Převod částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: přišla nabídka od firmy UDES - 6 tis. Kč/m
2
  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

336/17 

Převod částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í   

1. s převodem 

- části pozemku p. č. 2520/9 o výměře cca 19 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 
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- části pozemku p. č. 2520/36 o výměře cca 12 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

- části pozemku p. č. 2520/39 o výměře cca 3 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

formou prodeje společnosti UDES, a.s., IČ 273 43 456 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 6.000,- Kč/m
2 

bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem kolaudace stavby 

nejpozději do 5 let po uzavření této smlouvy 

d) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

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

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2017     

 

19. Pronájem částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: stejné pozemky, jako v předchozím bodě, ale na pronájem – 300 Kč/m
2 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

337/17 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. pronájem 

- části pozemku p. č. 2520/9 o výměře cca 19 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

- části pozemku p. č. 2520/36 o výměře cca 12 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

- části pozemku p. č. 2520/39 o výměře cca 3 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

společnosti UDES, a.s., IČ 273 43 456 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 300,- Kč/m
2
 bez DPH 

b) pronájem na dobu určitou do doby prodeje, nejdéle na dobu 49 let 

c) účel nájmu: dostavba multifunkční budovy na pozemku p. č. 2520/37 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 
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20. Pronájem pozemků p. č. 3418/1 a 3418/4 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: ZM schválilo koupit část plochy  

- do doby prodeje je potřeba mít uzavřenou nájemní smlouvy  

- uvedeno rozpočtové opatření  

 

Ing. Nechybová: neměla by být v nájemní smlouvě doba určitá?  

 

Ing. Dařílek: pokud dojde k prodeji, tak nájemní smlouva končí  

 

Ing. Nechybová: jak dlouho trvá převod pozemků  

 

Ing. Dařílek: cca 30 dní  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

338/17 

Pronájem pozemků p. č. 3418/1 a 3418/4 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3418/1 o výměře 1003 m
2 

a pozemku p. č. 3418/4 o výměře 163 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem s pronajímatelem 

společností České dráhy, a. s., IČ 709 94 226 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 30,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: provozování veřejného parkoviště pro osobní automobily  

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku             

a finančního odboru ve výši 820,00 tis. Kč na výkup pozemků od společnosti České 

dráhy a.s. takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

820,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

oddělení evidence majetku, ve sk. č. 03 o částku 820,00 tis. Kč na akci „Nákup 

nemovitých věcí v k. ú. Ústí nad Labem od společnosti České dráhy a. s.“ 

 

21. Rozpočtové opatření ODM – přesun FP v investiční části výdajového rozpočtu 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: převod finančních prostředků na vyrovnání  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:  
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339/17 

Rozpočtové opatření ODM – přesun FP v investiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 0,80 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, 

u investiční akce „Projektové práce na akce ODM“, sk. č. 01 o částku 

0,80 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

u investiční akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD“, sk. č. 01 

o částku 0,80 tis. Kč 

 

22. Úprava usnesení Rady města č. 301/17 ze dne 10. 5. 2017 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: FO požaduje, aby v usnesení byly uvedeny skupiny  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

340/17 

Úprava usnesení Rady města č. 301/17 ze dne 10. 5. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) rev oku j e   
1. částečně usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 301/17 ze dne 10. 5. 2017 v bodě 

2. b) 

B )  s ch va lu j e  

1. doplnění usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 301/17 ze dne 10. 5. 2017 

v bodě 2. o bod: 

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

sk. č. 03, o částku 520,00 tis. Kč na akci „Nákup pozemků a objektů Na Nivách“ 

 

23. Úprava usnesení RM č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: oprava jména  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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341/17 

Úprava usnesení RM č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. úpravu usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 200/17 ze dne 22. 3. 2017, kde se 

v bodě A) 1. mění text:  

a) u písmena ee) na „MUDr. Alexandera Kosztyo ve výši 1 000 Kč“ 

 

27. Stanovy společnosti Metropolnet, a. s. 

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

    

PhDr. Müllerová, PhD.: dochází ke schválení stanov za účasti notáře 

- stanovy při předchozích schválení nebyly za účasti notáře 

- ke změně došlo v čl. 14, kde došlo k úpravě v rámci DR 

- bylo to projednáno i s Mgr. Studenovským  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

342/17 

Stanovy společnosti Metropolnet, a. s. 

 
Rada města po projednání 

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s. za účasti notáře 

 

A )  s ch va lu j e  

1. 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) Stanovy společnosti Metropolnet a. s. v předloženém znění 

 

24. Revokace usnesení RM č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

    

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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343/17 

Revokace usnesení RM č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017 
 

Rada města po projednání 
     

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017 v bodě A) odst. 2  

písm. b) 

 

25. Poskytnutí zápůjčky - Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s.   

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

    

Ing. Kohl: předfinancování Basketbalového klubu ve výši 1,5 mil. Kč  

- půjčka by musela být poskytnuta z rezervy  

- jedná se o účelovou půjčku, která by musela být návratná do 31. 12. 2018  

 

Ing. Nechybová: prokonzultováno s FO  

- ve smlouvě je uvedeno, že pokud nevrátí půjčku, tak jim bude zkrácená dotace  

- ve smlouvě bude zajištěno vrácení  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

344/17 

Poskytnutí zápůjčky - Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s.   
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím bezúročné zápůjčky basketbalovému klubu Ústí nad Labem z. s.,  

IČ: 148 66 714, na zajištění předfinancování přeshraničního projektu SN- CZ 2020 

– „Basketball als Brücke für die Jugend in der Euroregion Elbe/Labe – Basketbal 

jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe“ ve výši 1 500 tis. Kč se splatností  

do 31. 12. 2018 

B )  uk lád á   

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

T: 21. 6. 2017 

 

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

    

Ing. Kohl: materiál stahuji  
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28. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - poskytnutí zálohy na 

příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd 

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

    

PhDr. Müllerová, PhD.: jde o počty dětí dle zápisu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

345/17 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - 

poskytnutí zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských 

organizací a školství v  celkové výši 1 452,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství o částku 1 452,00 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro 

žáky 1. tříd ZŠ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – poskytnutí 1. zálohy účelového neinvestičního příspěvku na 

jednotlivé základní školy v Ústí nad Labem, v celkové výši  1 452,00 tis. Kč na 

pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve 

výši 108,00 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace, ve výši 27,60 tis. Kč 

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

zace, ve výši 108,00 tis. Kč  

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

organizace, ve výši 67,20 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 

60,00 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši 

98,40 tis. Kč 

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

příspěvková organizace, ve výši 36,00 tis. Kč 

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

ve výši 62,40 tis. Kč 

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

ve výši 87,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, 

ve výši 55,20 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace, ve výši 84,00 tis. Kč 
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- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, 

ve výši 85,20 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace, ve výši 90,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 

ve výši 78,00 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 122,40 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, 

ve výši 127,20 tis. Kč 

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

ve výši 26,40 tis. Kč 

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

ve výši 61,20 tis. Kč 

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

ve výši 67,20 tis. Kč 

 

29. Rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje pro Muzeum města Ústí nad Labem, 

p. o. 

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

    

PhDr. Müllerová, PhD.: průtočka z fondu ÚK ve výši 150 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

346/17 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje pro 

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

150 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 150 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

Muzeu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 150 tis. Kč 

na realizaci projektu „Tisk knihy „Minerály Českého středohoří““ 
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30. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku  

pro příspěvkové organizace z oblasti školství 

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

    

PhDr. Müllerová, PhD.: jde o příspěvek 360 tis. Kč  

 

MUDr. Madar: příště vypsat společné VŘ  

 

PaedDr. Čelišová: je to havárka – musíme to řešit  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

347/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku  

pro příspěvkové organizace z oblasti školství 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

360 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 360 tis. Kč v položce nákup DDHM 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ v celkové výši  

360 tis. Kč, sk. č. 04 – poskytnutí investičního příspěvku pro příspěvkové 

organizace takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6  ve výši 180 tis. Kč na akci 

„ZŠ Vinařská – nákup univerzálního robota“  

- Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26 ve výši 

180 tis. Kč na akci „MŠ Motýlek – nákup univerzálního robota“  

 

31. Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace  

ze státního rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na 

území ČR v roce 2017 

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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348/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace  

ze státního rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou na území ČR v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. dohodu o ukončení nájmu bytu mezi pronajímatelem panem Jiřím Petružálkem 

a paní Hanou Petružálkovou a nájemcem panem Petrem Bannikovem  

k 30. 6. 2017 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

11,43 tis. Kč – snížení  účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  

pro Statutární město Ústí nad Labem poskytnuté na zajištění bydlení osob 

s udělenou mezinárodní ochranou na území České republiky v roce 2017 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 11,43 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 7,43 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku  

4,00 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací  

 

32. Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV  

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

    

PhDr. Müllerová, PhD.: šablony MŠ a ZŠ I – týká se to ZŠ Palachova a ZŠ Rabasova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

349/17 

Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV 

  
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací projektu „Společně na Modré škole“ v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Základní škole Ústí nad 

Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci, se sídlem Palachova 400/37, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 44553153 

2. s realizací projektu „Šablonami k rozvoji školy“ v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Základní škole Ústí nad  
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Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, se sídlem Rabasova 3282/3, 400 

11 Ústí nad Labem, IČ 44553145 

 

33. Jmenování ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace 

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

    

PhDr. Müllerová, PhD.: proběhlo VŘ – komise doporučila kandidátky Mgr. Bohumilu 

Kohlovou Duškovou, DiS., a Ing. Martinu Škvárovou 

 

MUDr. Madar: mrzí mě, že se nepřihlásilo více lidí  

- dal bych šanci ještě více lidem  

- navrhuji zrušit VŘ, vypsat nové, a prodloužit přihlášení do 30. 7. 2017 a nástup 1. 9. 

2017  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Květoslava Čelišová   

 

350/17 

Jmenování ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení výběrové komise ze dne 17. 5. 2017 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace   

B )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1. z doporučených uchazečů nevybrala vhodného kandidáta na pozici ředitele 

Domova pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

C) v y h l a š u j e 

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro 

seniory Dobětice, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory 

Dobětice, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

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

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   PaedDr. Květoslava Čelišová, členka RM 

   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ 

Mgr. Věra Vonková, odborník pro danou oblast 
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Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 

Michal Polesný, odborník pro danou oblast 

F) uk lád á  
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 9. 2017 jmenován 

nový ředitel Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace 

 

34. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

    

Bc. Gloserová: RM předkládáme ke schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.233,- Kč 

Slezskému gymnáziu, Opava, p.o., se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, 

zastoupenému paní ředitelkou Ing. Miladou Pazderníkovou. Finance jsou alokovány 

v rozpočtu na rok 2017, v kapitole KP 

- v Ústí nad Labem se do projektu zapojily tyto organizace – DDM, ZŠ Rabasova a 

ZŠ Mírová  

 

Ing. Nechybová: ověřovala jsem si projekt a bylo mi potvrzeno, že projekt má smysl  

 

Bc. Gloserová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

351/17 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.233,- Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora Slezskému gymnáziu, Opava, p. o., se sídlem 

Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ: 47813075, zastoupenému paní 

ředitelkou Ing. Miladou Pazderníkovou, na podporu projektu „EMISE – vzdělávání 

a osvěta“             

 

  

Různé 

     

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města     ZM – zastupitelstvo města 

MK – majetková komise    FV – finanční výbor 

VB – věcné břemeno      DR – dozorčí rada 

FO – finanční odbor     VŘ – výběrové řízení  

KP – kancelář primátorky   

 

 



  Zápis ze 14. RM 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová   ………………………………………………  

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar    ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

primátorka města 

 

 

 

 

 


