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Zápis 
14. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 20. 5. 2019 

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

 

Omluveni: Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský 

 Ing. Tomáš Kirbs 

 

Zapisovatelka:  Kateřina Bartáková, KP 

 

Doplnění programu:  

 

25. Smlouvy na licenci Microsoft   

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

26. Revokace usnesení Rady města č. 308/12R/19 ze dne 23. 4. 2019 

Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 7,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 18, 21, 25 

 

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

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

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

2018 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO ze státního rozpočtu     

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

4. Uzavření VPS s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. MRS Vstupenky Ústí – rozpočtové opatření 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 
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6. Rozpočtové opatření OSR a KT 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/048/10336 projektu „Metodika 

sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

8. Aktualizace Strategického rámce MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry 

školských zařízení 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

10. Záměr prodeje pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

11. Žádost o vydržení části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

12. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - Smlouva o vnesení nepeněžitého 

příplatku mimo základní kapitál 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

13. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou 

linkovou osobní dopravou – dodatek č. 10 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

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

postižených osob“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

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

na podporu cyklistiky“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

16. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

17. Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

18. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 

2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

19. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 
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20. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 

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

 

21. Odměny ředitelů příspěvkových organizací dle § 224 ZP 

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

 

22. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

23. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy 

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

 

24. Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě na základních školách ve školním roce 

2019/2020 

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

 

25. Smlouvy na licenci Microsoft   

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

26. Smlouvy na licenci Microsoft   

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

27. Revokace usnesení Rady města č. 308/12R/19 ze dne 23. 4. 2019 

Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

 

Různé 
 

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: neevidujeme žádný nesplněný úkol  

- 7 úkolů je trvajících  

- rada města bere na vědomí informaci o vedení města  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

320/14R/19 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 
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2. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 

2018 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: poděkování za přípravu materiálů a poděkování p. tajemníkovi – vyjasněno, 

co bylo v prvotní zprávě – pracovníci úřadu řešili věci, které byly mimo jejich 

kompetenci  

 

Ing. Jakubec: závěrečný účet a účetní závěrka – obsahuje informace o skutečnostech 

za předchozí rok  

- závěrečný účet obsahuje základní informace za město  

- přehled o hospodaření města a Magistrátu města Ústí nad Labem  

- investiční výdaje – vykázána úspora  

- samostatnou částí materiálu je účetní závěrka  

- jednotlivé MO musí přidat opatření ke své nápravě – MO jsou považovány jako územně 

samosprávný celek  

- materiál obsahuje návrh usnesení, který v bodě C) doporučuje schválit závěrečný účet  

- ZM by schválilo rozpočtová opatření – jedná se o rozdělení výsledku hospodaření  

- materiál předložíme FV k projednání – bude zasedat 27. 5. 2019  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

321/14R/19 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  z j i š ťu j e ,  ž e  

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 121 219,95 tis. Kč 

b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 050 500,41 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 70 719,54 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2018 přebytkem 

takto: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 034 989,34 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 962 850,41 tis. Kč 

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

konsolidace ve výši 137 772,16 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ) 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 72 138,93 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti MmÚ v roce 2018 činil 

291 134 478,59 Kč, z toho k 23. 4. 2019 (po jednání ZM a RM) do rozpočtu roku 

2019 činí volné zdroje  82 931,47 tis. Kč viz příloha usnesení č. 1 
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4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 

2018 činí 20 278 052,21 Kč 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

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

IČ: 00081531 za rok 2018 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje 

předkládanou zastupitelům v příloze č. 2 důvodové zprávy 

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

Magistrát za rok 2018 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 2018 

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

přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018 

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

přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018, 

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

města Ústí nad Labem za rok 2018“ 

3. s rozpočtovým opatřením v celkové výši 87 521,07 tis. Kč takto: 

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

82 931,47 tis. Kč 

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

4 589,60 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 17 931,47 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 na inv. akci 

Investiční rezerva ve výši 4 589,60 tis. Kč  

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

Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD ve výši 5 000 tis. Kč 

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

Projektové práce na akce ODM ve výši 1 000 tis. Kč        

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 9 000 tis. Kč 

v položce Údržba a opravy místních komunikací (mosty) 

h) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši 5 000 tis. Kč 

v položce Rezerva – spolufinancování p.o. ze sociální oblasti 

i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 na inv. akci ZOO 

– investiční rezerva ve výši 10 000 tis. Kč 

j) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. provozně 

technické ve výši 19 000 tis. Kč v položce Oprava a údržba, z toho na akce: 

- MŠ Svádov – oprava střechy - statické narušení ve výši 2 400 tis. Kč 

- ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Stříbrnická – 

oprava podlah v tělocvičnách v celkové výši 7 260 tis. Kč 

- ZŠ Mírová, ZŠ Vojnovičova, MŠ Zvoneček – oprava střech v celkové výši 

7 260 tis. Kč 

- ZŠ Rabasova – oprava 6 ks sociálních zařízení ve výši 2 080 tis. Kč 

k) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - odd. ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 

Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 3 000 tis. Kč na pokrytí 

nákladů v Městských lázní 
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l) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03 na inv. akci 

Venkovní areál Plavecké haly Klíše ve výši 10 000 tis. Kč 

m) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01 na inv. akci 

Posílení bytového fondu - PD ve výši 3 000 tis. Kč 

4. s finančním vypořádáním města Ústí nad Labem za rok 2018 dle přílohy usnesení 

č. 1 

5. s účetní závěrkou statutárního města Ústí nad Labem za rok 2018 dle přílohy č. 1. 

a) až 1. e) důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 ve 

výši 108 573 593,90 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 

D )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora  

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

                                                                                        T: 17. 6. 2019 

 

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO ze státního rozpočtu     

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

322/14R/19 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO ze státního rozpočtu     

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu ve výši 2 828 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 828 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 828 tis. Kč 

související s konáním voleb do Evropského Parlamentu, konaných ve dnech 

24. - 25. 5. 2019, takto: 

      - MO – město                            1 164 860,- Kč 

      - MO Severní Terasa                    635 440,- Kč 

      - MO Neštěmice                           587 650,- Kč 

      - MO Střekov                               440 050,- Kč 

 

4. Uzavření VPS s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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323/14R/19 

Uzavření VPS s obcí Povrly 
 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa  

B) p ov ěřu j e   

1. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

a) předložit smlouvu dle bodu A) spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této 

smlouvy Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

 

5. MRS Vstupenky Ústí – rozpočtové opatření 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

324/14R/19 

MRS Vstupenky Ústí – rozpočtové opatření 
 

Rada města po projednání 
 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OSR – odd. cestovního ruchu v celkové výši 264,60 tis. Kč 

takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 132,30 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy 

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

bankovním účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve 

výši 264,60 tis. Kč 

c) zvýšení výdajové části rozpočtu OSR ve výši 132,30 tis. Kč v položce oddělení 

cestovního ruchu  

 

6. Rozpočtové opatření OSR a KT 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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325/14R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

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

výši 250,49 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 250,49 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve 

výši 21,21 tis. Kč v položce oddělení koncepcí 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

229,28 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky  171,10 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné     58,18 tis. Kč 

 

7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/048/10336 projektu „Metodika 

sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

326/14R/19 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/048/10336 projektu 

„Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 

Zaměstnanost projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“ ze 

dne 2. 5. 2019 (reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010336) 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 

1 700 025,- Kč za účelem realizace projektu „Metodika sociálního bydlení 

pro Ústí nad Labem“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010336 
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8. Aktualizace Strategického rámce MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry 

školských zařízení 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

327/14R/19 

Aktualizace Strategického rámce MAP – Souhlas zřizovatele 

s investičními záměry školských zařízení 

 
Rada města po projednání 

 
A) rev oku j e   

1. usnesení RM č. 312/13R/19 ze dne 6.5.2019 v plném rozsahu 

B )  s ch va lu j e  

1.   „Priority pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro integrované 

nástroje ITI, IPRÚ, CLLD" a "Investiční priority - Doplňkové projekty", které 

budou součástí Strategického rámce MAP, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu 

 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: neschválení prodeje záměru p. Jiřího Marbacha – jedná se o plochu veřejného 

prostranství  

- na část pozemku je uzavřena nájemní smlouva   

 

p. Lazarová: nájemní smlouva běží dál? 

 

Ing. Dařílek: ano, nájemní smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,1 (Ing. Nechybová) 

 

328/14R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 512/1 o výměře cca 400 m2 z celkové výměry 

6485 m2 v k. ú. Církvice 
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10. Záměr prodeje pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o prodej pozemku – jedná se o úvod do ÚP – MK nedoporučila záměr 

prodeje  

- pronájem by byl možný  

 

Ing. Tošovský: bude jednáno se zájemcem o záměru pronájmu  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

329/14R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 4690 o výměře 1641 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 
 

11. Žádost o vydržení části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM je předloženo neschválit   

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

330/14R/19 

Žádost o vydržení části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  vydržení části pozemku p. č. 3690/1 o výměře 219 m2 z celkové výměry 299 m2 

v k. ú. Střekov 

 

12. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - Smlouva o vnesení nepeněžitého 

příplatku mimo základní kapitál 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o dvě části staveb, které jsou vyjmenovány v DZ 

- tuto věc bude schvalovat ZM 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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331/14R/19 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - Smlouva o vnesení 

nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Smlouvy o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál se 

společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s., IČ: 250 13 891 

B )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Tošovského, náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: 17. 6. 2019 

 

13. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou 

linkovou osobní dopravou – dodatek č. 10 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: došlo k přepočtu nákladu 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

332/14R/19 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 10 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 10 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou  

 

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

postižených osob“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: 2 žádosti – pokud by se schválily obě za 60 tis. Kč, tak už bychom na to neměli  

- navrhujeme interní rozpočtovou změnu – převést  

 

Ing. Nechybová: RM seniorů byla informována 

 

Mgr. Vlach: město by mělo podporovat tyto akce  

- myslím si, že by stačily lázně v Teplicích 

 

Ing. Kohl: všechny žádosti s námi dopředu projednávají 
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Ing. Nechybová: Spolek Severka, z. s. žádá hlavně o příspěvek pro děti – v Altenbergu 

nemáme žádné záživné programy pro děti  

 

Ing. Kohl: tohle s námi nebylo ani projednáváno  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

333/14R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit 

„Akce zdravotně postižených osob“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Spolek Severka, z. s. (IČ 046 21 816) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Hendikepem zážitky nekončí“ ve výši 30.000,- Kč 

b) Spolek Severka, z. s. (IČ 046 21 816)  na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Hvězdíci u zvířátek“ ve výši 30.000,- Kč. 

 

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

na podporu cyklistiky“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: žádali o částku 50 tis. Kč, ale komise navrhuje částku 33 tis. Kč  

 

Ing. Fialová: navrhují snížení na 11 tis. Kč 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

  

Ing. Fialová: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,3 – (p. Lazarová, Ing. Kirbs, Ing. Nechybová)  

 

334/14R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce 

pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 
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cyklistiky“ a s následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „NIGHT DUAL SHOW“ ve výši 17.000,- Kč 

 

16. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: žádají o 50 tis. Kč  

- Ultratrailový pochod – startují v ÚL - komise diskutovala o této žádosti – akce je 

zařazena i v mezinárodním kalendáři - navrhujeme podpořit v částce 27 tis. Kč – původně 

žádali o 30 tis. Kč  

- Barevný region – tyto aktivity jsme dříve nepodporovali  

 

Ing. Nechybová: v předpokládaných příjmech neměli uvedeno, že tam je zdroj ÚK – je tam 

pouze vlastní podíl žadatele  

- velmi zajímavé akce – velmi navštěvované  

 

Ing. Fialová: navrhuji snížení částky 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Ing. Fialová: návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,2 (Ing. Kirbs. Mgr. Ševcovic) 

 

335/14R/19 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 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) Avdějev Gennadij (nar. xx. x. 1955) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Výstava obrazů Gennadije Avdějeva „Krajina“ ve výši 10.000,- Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Marie Rottrová, Septet plus Dalibora Kaprase, host Petr Němec - koncert“ ve 

výši 50.000,- Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Kredenc – divadlo v motorovém vlaku“ ve výši 50.000,- Kč 

d) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Padesátpět let skupiny Bonifanti aneb Padesátpět let ústeckého bigbeatu“ 

ve výši 50.000,- Kč 

e) DTO CZ, s.r.o. (IČ 47666439) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Kongres GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2019“ ve 

výši 43.500,- Kč 
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f) Spolek Severka, z.s. (IČ 04621816) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Světýlka pro Hvězdíky“ ve výši 46.000,- Kč 

g) KČT, odbor LOKO Teplice (IČ 75112621) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Loučení 2019“ ve výši 14.000,- Kč 

h) European Press Holding a.s. (IČ 28409329) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Barevný region“ ve výši 25.000,- Kč  

 

17. Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: Svaz tělesně postižených má několik dotací  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

336/14R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 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., místní organizace ÚL č.7, p.s., (IČ:727 44 

031 ) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Zámek Hořovice a Nižbor 

- zájezd“  ve výši 13.700,-  Kč 

b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.3, p.s.,  (IČ: 750 14 

327) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční Martinské 

posezení“ ve výši 7.300,- Kč 

c) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace ÚL, p.s. (IČ: 442 

25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Sportovní olympiáda 

v netradičních disciplínách“ ve výši 13.200,-Kč 

 

18. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 

2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: poskytnutí dotace UJEP – poslali žádost na 350 tis. Kč 

- po jednání jsme zjistili, že spolupracují s našimi příspěvkovými organizacemi  

 

Ing. Nechybová: nevěděla jsem o všech organizacích – nemůžeme mít přehled o tom, jaké 

smlouvy uzavřel ředitel? 

- naše organizace již podporují a spolupracují – bylo nabídnuto UJEP, že zajistíme 

tiskoviny, výlepy a propagaci  

- spolupráce s UJEP je žádaná, přeji si, aby spolupráce byla oboustranná  

 

Mgr. Vlach: myslím, si, že je to vstřícný přístup města  
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Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

  

Mgr. Vlach: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 7,0,1 – (Ing. Nechybová) 

 

337/14R/19 

Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem v roce 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast kultury v roce 2019 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a s následným 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na 

projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 

2019“ takto: 

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč 

b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2019 ve výši 49 tis. Kč 

c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 ve výši 49 tis. Kč  

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

T: 17. 6. 2019 

b) předložit Radě města informaci o způsobu spolupráce města a UJEP při 

realizaci projektu dle bodu 4 žádosti o dotaci 

T: 3. 6. 2019 

 

19. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: poskytnutí finančních prostředků  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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338/14R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních 

prostředků příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

618,92 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 618,92 tis. Kč v položce Rezerva pro 

MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 618,92 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na pokrytí provozních nákladů 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 90,75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

90,75 tis. Kč v položce finanční rezerva   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

90,75 tis. Kč na pokácení dřevin v areálu Letního kina 

B )  uk lád á  

1. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o. 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2. b) tohoto usnesení na financování 

pokácení dřevin v areálu Letního kina 

      T: nejpozději do 31. 12. 2019 
 

20. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: finanční vypořádání za loňský rok – zůstatky ve fondech a v rezervě  

- skončilo 34 organizací  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

339/14R/19 

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2018, 

včetně jejich rozdělení do fondů, dle přílohy č. 1 usnesení  
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2. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím účelově určených 

na provoz, ale v roce 2018 nedočerpaných, v  rozpočtu p. o. pro rok 2019, v celkové 

výši 2 145,87 tis. Kč, takto: 

a) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 

- oprava venkovní expozice pro orangutany 367,18 tis. Kč 

b) Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

- II. etapa opravy zpevněné pochůzné plochy Krásné Březno 386,62 tis. Kč 

- celková oprava dílny u Plavecké haly 1 392,07 tis. Kč 

3. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím účelově určených, ale 

v roce 2018 nedočerpaných, v celkové výši 28 682,63 tis. Kč ve fondu investic p. o. 

dle přílohy č. 2 usnesení 

4. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací do 

rozpočtu zřizovatele takto: 

Základní škola Mírová, p. o. 2,34 tis. Kč 

Základní škola Pod Vodojemem, p. o. 18,82 tis. Kč 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 19,83 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 218,69 tis. Kč 

5. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

211,48 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třída 2. o částku 211,48 tis. Kč v položce 

ostatní nedaňové příjmy OMOŠ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz ve výši  

130 tis. Kč tis. Kč Městským službám  Ústí nad Labem, p. o. na pokrytí 

provozních nákladů 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk.č.01, 

Městským službám  Ústí nad Labem, p. o ve výši 81,48 tis. Kč na akci „MSUL 

- PD hřbitov Skorotice“ 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci odboru MOŠ o vypořádání účelových finančních prostředků, dle přílohy 

č. 1 důvodové zprávy, které byly poskytnuty v roce 2018 zřízeným příspěvkovým 

organizacím s tím, že nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 

136,79 tis. Kč budou vráceny dotčenými příspěvkovými organizacemi do rozpočtu 

zřizovatele, a to nejpozději do 5. 6. 2019 

C )  uk lád á  

1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. 

a) informovat průběžně zřizovatele o vývoji sporu s dodavatelem opravy venkovní 

expozice pro orangutany. Provést závěrečné vyúčtování účelových finančních 

prostředků poskytnutých na realizaci akce dle bodu A) 2., písmena tohoto 

usnesení po ukončení a výsledku soudního jednání s uvedeným dodavatelem 

2. Mgr. Bc. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Mírová, p. o.  

3. PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Pod Vodojemem, p. o. 

4. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. 

5. Bc. Martině Žirovnické, ředitelce Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 4. toho usnesení  

 T: nejpozději do 5. 6. 2019 
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21. Odměny ředitelů příspěvkových organizací dle § 224 ZP 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: dovršení životního jubilea – pečovatelské služby  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

340/14R/19 

Odměny ředitelů příspěvkových organizací dle § 224 ZP 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu při dovršení 

životního jubilea: 

a) Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy, Ústí nad Labem, Palachova 

400/37, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/2/2019 

b) Bc. Dittě Hromádkové, ředitelce Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/3/2019 

 

22. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

341/14R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím věcného daru do vlastnictví Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace, IČ 00673803, od Severočeské vodárenské společnosti a.s., 

Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469, ve výši 30 000,00 Kč na pořádání 

XXIII. ročníku Mezinárodního jazz a blues festivalu Ústí nad Labem 2019 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 
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23. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: udělení výjimky ZŠ Anežky České a ZŠ Školní náměstí - nebudou 

vyžadovat žádné nadnormativní výdaje 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

342/14R/19 

Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e      

1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 

školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok  

2019/2020: 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. 

b) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí  přípravné třídě základní školy podle   

bodu A) tohoto usnesení 

 

24. Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě na základních školách ve školním roce 

2019/2020 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: týká se to ZŠ Hlavní a ZUŠ Husova – nebudou vyžadovat žádné 

nadnormativní výdaje  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení:  

 

343/14R/19 

Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě na základních školách ve 

školním roce 2019/2020 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e      

1. udělení výjimky z počtu žáků ve třídách Základní školy a Základní umělecké školy 

dle § 23 odst. 3, 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, 

na školní rok  2019/2020 snížení počtu žáků na: 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 
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b) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

p. o. 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí  přípravné třídě základní školy podle    

bodu A) tohoto usnesení 

 

25. Smlouvy na licenci Microsoft   

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Javorčák: smlouvy na licenci Microsoft – smlouvy už jsou všechny  

- je to pro nás výhodné – levnější  

- poslední akt, kdy RM musí smlouvy schválit  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

344/14R/19 

Smlouvy na licence Microsoft   
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření prováděcí smlouvy se společností exe, a. s., odštěpný závod jako 

dodavatelem licencí Microsoft 

2. uzavření smlouvy na licence se společností Microsoft Ireland Operations Limited 

 

26. Revokace usnesení Rady města č. 308/12R/19 ze dne 23.4.2019 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Ing. Tošovský: upozorněno, že by bylo dobře doplánovat 8 výstražníků – ty jsou majetkem 

SPOLCHEMIE 

- budeme jednat se SPOLCHEMIÍ – pokud by se nechtěli připojit, tak to tam nedáme – 

dochází k navýšení na 33, 5 mil. Kč 

 

Ing. Nechybová: rozdíl je? 

 

Ing. Tošovský: původně 31 mil. Kč a teď je to 33,5 mil. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení:7,0,1 (Ing. Nechybová) 
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345/14R/19 

Revokace usnesení Rady města č. 308/12R/19 ze dne 23. 4. 2019 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 308/12R/19 ze dne 23. 4. 2019 v bodě 

A) 

B )  s ch va lu j e  

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

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

projektované náklady 33,5 mil. Kč, vč. DPH 

C )  up ravu j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 308/12R/19 ze dne 23. 4. 2019 v bodě 

B) písm. a) takto: 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt „Varovný 

informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem (VISO SO ORP 

Ústí nad Labem) 

 

Různé 

 

Ing. Vlach: podpora získání dotace z KÚ pro DDM 

 

Ing. Tošovský: chtěl bych informovat o možnosti podat žádost o dotaci z programu EFEKT 

na audity pro školská zařízení s výstupem návrhů opatření pro snížení energetické 

náročnosti budov a následně vybrání projektů do výzvy 121 v OPŽP (končí 3. 2. 2020) – 

možnost splácení z úspor 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Pavel Tošovský _______________________________________ 

 

Ing. Tomáš Kirbs _______________________________________ 

 

 Ing. Věra Nechybová 

1. náměstkyně primátora 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

MO – městský obvod  ZM – zastupitelstvo města  

FV – finanční výbor ÚP – územní plán 

MK – majetková komise RM – rada města  

DZ – důvodová zpráva ÚK – Ústecký kraj 

KŮ – krajská úřad DDM – Dům dětí a mládeže 
 


