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 Z Á P I S  

z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 10. 6. 2015 

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

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

 

Omluveni: nikdo 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Martin Mata, MBA 

   Bc. Martin Hausenblas, MBA 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

 

72. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 
      Předkládá: Milan Krejčí, radní města 

 

73. Projekt „Tunel Žižkova/Pekařská – Podmokelská“ 

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

 

74. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  – „Plavecký areál Klíše“  – dodatečné  

      práce 
     Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

75.  RO ODM – investiční dotace pro městské obvody 

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

 

76.  Průběžná zpráva k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č.  

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

     Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 
 

 

Materiál č. 68 se stahuje. 

 

Předřazení bodů na začátek jednání: 

č. 74 – jako čtvrtý bod  

č. 35 – jako pátý 

č. 28 – atd. 

č. 70 

č. 63 

Bc.Bohuňková: návrh na zařazení bodu č. 76 - Průběžná zpráva k udělování souhlasu.. 

 - zařadit na konec programu jednání jako informaci pro RM 

p.Štěpař: omluva za předložení bodu č. 31 na stůl, řešil jsem s právníky  
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Hlasování o programu:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Materiály č. 28, 34, 35, 63, 69, 70  - v pozvánce uvedené „na stůl“ 

Nový materiál č. 40  

Doplnění k materiálům č. 25 a 36 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 4, 19, 21, 24, 29, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 58, 62, 65, 67 

 

Poznámka: 

K bodu č. 2 a 3 přizvána Mgr. Silbernaglová 

K bodu č. 13 přizván Mgr. Studenovský 

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

Mgr. Javorčák: informace o plnění usnesení RM - písemný materiál je předložen na stole 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

469/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Poskytnutí dotace Spolku Činoherák Ústí 

    Předkládá: Jaroslav Haidler, radní města   

 

p.Haidler: úvodní slovo - na minulém jednání RM byl tento materiál stažen 

-  stanovisko Mgr. Studenovského  - zákon nepřekračujeme, lze poskytnout individuální  

dotaci, na činohru vyčleněno 12 mil. Kč, zodpovím příp. dotazy 
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K jednání RM byly přizvány: Mgr. Silbernaglová a p.Měřičková  

p.Měřičková, předsedkyně SR spolku Činoherák: 

- představení sebe a koncepce, kterou schválila SR spolku na svém dubnovém zasedání  

- vychází z tradic činoherního klubu, je rozšířená o činnosti v zrekonstruovaném objektu 

Hraničáře 

- návrh rozpočtu na r. 2015 – částky jsou spíše na spodní hranici toho, co by divadlo se 

2 scénami opravdu potřebovalo 

- dramaturgický plán – byl předložen, je plněn, je na úrovni vyšší než mají některá 

okolní i pražská divadla  

- SR žádá město o příspěvek na II. pololetí r. 2015, zároveň se SR zabývala dalším 

financováním spolku – několik variant (bylo by vhodné zavést roční grant – umožnil 

by dlouhodobě plánovat, usnadnilo by to také uzavírání smluv s tvůrci, herci) 

= víceleté financování by bylo optimální  

- SR jednala o právní formě Činoheráku – nyní je zapsaný jako spolek, ideální by byla 

transformace na veřejnoprávní instituci v oblasti kultury – teprve se legislativně chystá 

-  MK ČR má předložit věcný záměr tohoto zákona – otázka, zda se to letos stihne   

- je to forma vhodná pro regionální divadla (několik zakladatelů s různými podíly) 

tj. města dopředu ví, kolika penězi budou divadla financovat  

Ing.Zikmund: informace o koncipování smlouvy mezi Činoherním studiem, p.o. a  

Činoherákem (není právně v pořádku), příspěvek spolku Činoherák ve výši 1 mil. Kč  

- poskytnutí dotace bude projednáváno na ZM  

- žádost k p. Haidlerovi o vyvození osobní zodpovědnosti  

p.Haidler: vyjádření se k pochybení - smlouva je problematická 

- jako ředitel jsem překročil své kompetence  

- rekapitulace stavu financování Činoheráku – vysvětlení proč to nejde z grantu 

financovat – letošní rok neměl být grantován  

Bc.Bohuňková: chceme podporovat (financovat) Činoherák  

Bc.Mata: v únoru t.r. byly poskytnuty peníze pro Činoherák, jasně jsme deklarovali, že  

budeme od příštího roku vypisovat grant 

- řešit do budoucna koncepčně  (granty) 

p.Haidler: vysvětlení, proč není hotová kulturní koncepce  

p.Hausenblas: pochybení ve věci smlouvy – převzetí odpovědnosti p. Haidlera  

- byl jsem pověřen revizí – prošel jsem dokumenty s Mgr.Studenovským – informace o 

výsledku 

- změna sídla proběhla 13.5.2015, aktualizace údajů v OR začátkem června t.r., jejich 

žádost je řádná 

- spolek Činoherák podpořit jako soubor, který zde chceme mít 

- preference víceletého financování  

- personální obměna v Činoheráku, nejen dramaturgického vedení – jsou náhrady, 

přicházejí noví lidé, spolek má skvělé výsledky za daných podmínek, potřebují jistotu 

- žádost o podporu spolku  

Bc.Mata:  Činoherák je spolek, je nutné ho financovat transparentně 

 

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

Mgr.Studenovský: vyjádření k důvodové zprávě: smlouva je připravena v souladu se zákonem  

a platnou legislativou 

- řešení  problému dle zápisu v OR (p.Silbernaglová nebyla uvedena v OR, ale má 

platnou PM) - jednání na základě PM v souladu s rozsahem PM  

- možnosti: nejvyšší orgán musí zvolit ředitele nebo můžeme akceptovat PM  
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- nové stanovy – ty už s funkcí ředitele počítají, ale nebyly zapsány v OR k dnešnímu 

dni  

- město si může stanovit podmínky v případě poskytnutí dotace, ot. akceptovatelnosti 

pro obě strany (v příp. požadavku vlastního uměleckého souboru) 

Ing.Zikmund: musí být splněna podmínka zapsání do OR, aby mohlo být předloženo do ZM  

p.Hausenblas: informace o současném personálním stavu ve spolku  

- vstoupím ihned do jednání se spolkem, na příští rok vypíšeme grant  

Ing.Zikmund:  formulace návrhu na usnesení s ohledem na diskusi:  

 

      Bod A) zůstává stejný 

            Bod B) Ukládá nám.Matovi předložit tento návrh za předpokladu, že bude do                

            obchodního rejstříku provedena aktualizace údajů spolku Činoherák, zejména    

            aktualizované stanovy spolku 

  

P.Haidler nahlásil vztah k projednávané věci. 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,2  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nehlasoval 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel zdržel 

  Tomková Yveta zdržela 

 

470/15 

Poskytnutí dotace Spolku Činoherák Ústí 

   
Rada města po projednání 

 

A )  s o u h l a s í 

1. s poskytnutím dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2015 odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb, určených na Činohru Ústí nad Labem, spolku 

Činoherák Ústí,  IČ  028 16 091,  v   celkové   výši  6 625 tis. Kč a následným 

uzavřením smlouvy na „zajištění divadelní činnosti ve druhém pololetí roku 2015“ 

B )  uk lád á  

1. Bc. Martinu Matovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

předpokladu, že bude do obchodního rejstříku provedena aktualizace údajů 

spolku Činoherák, zejména aktualizované stanovy spolku 

                                                                                                         T: 24. 6. 2015 

     

3. Činoherák Ústí, spolek  - dozorčí rada 

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

 

p.Hausenblas:  úvodní slovo - po odstoupení 2 členů DR byl nominován p.Michael Karas  
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Hlasování o usnesení: 6,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 

 

471/15           

Činoherák Ústí, spolek  - dozorčí rada 
   
Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zvolení Michaela Karase (nar. xxxxxxxxxx) do dozorčí rady spolku Činoherák Ústí 

za Statutární město Ústí nad Labem 

 

74. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  – „Plavecký areál Klíše“  – dodatečné  

      práce 
     Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo - zdůvodnění, proč byl materiál předložen na stůl – z časového  

důvodu, dodatky máme připravené (zhruba za 5 mil. Kč) – práce na PHK pokračují 

- odhad nákladů je z naší strany maximální 

 

Hlasování o usnesení:  6,0,1   

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA zdržel Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

472/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  – „Plavecký areál 

Klíše“  – dodatečné práce 
 
Rada města po projednání 

 

A) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje města ve výši 15 000,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 05 o částku 

15 000,00 tis. Kč u investiční rezervy na dotované investiční akce 

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

částku 15 000,00 tis. Kč na akci „Plavecký areál Klíše – vlastní zdroje“  

B) u k l á d á 

1. Bc. Martinu Matovi, MBA  náměstkovi primátora 

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

                                                                                        T: 24. 6. 2015   
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35. Smlouva o poskytnutí dotace - Plavecký areál Klíše     (na stůl) 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo – vysvětlení důvodu revokace, v důvodové zprávě rekapitulace  

situace ohledně dotace na PHK, finanční přehled – je na poslední straně materiálu 

p.Hausenblas: poděkování Bc.Matovi a ORM za zpracování tohoto materiálu  

 

Hlasování o usnesení:  7,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

473/15 

Smlouva o poskytnutí dotace - Plavecký areál Klíše      
 

Rada města po projednání 

 

A) r e v o k u j e 

1. usnesení Rady města č. 386/15 ze dne 29. 4. 2015 

B) s c h v a l u j e 

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Plavecký areál Klíše 

(reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/75.01191) 

    

63. Organizační změny   (na stůl) 

 

p.Hausenblas: úvodní slovo - fungování magistrátu – proces byl rozdělen do 2 etap 

- cílem je vytvořit funkční strukturu, návrhy byly opakovaně projednávány v rámci  

vedení, s tajemníkem MmÚ – připravena finální verze – informace o důvodech 

- nově vzniká Právní odbor – přebírá vymáhání pokut (část z OK) 

- zaniká OŠKaSS a rozděluje se do 3 částí 

- dále vzniká nový odbor OSR (odbor strategií a koncepcí) 

- investice – nutné správně uchopit investice, řešit i personálně  

- SpO – do budoucna bude posilovat - přebírání některých kompetencí z ODM  

- součástí celkové rekonstrukce magistrátu – kumulovat styk s veřejností do 1 místa 

(kontaktní centrum) 

Bc.Bohuňková: školství – agenda je provázána s financováním p.o. – zdůvodnění (obsáhlá  

agenda, provázanost, efektivnost) 

- sociální služby – mají preventivní charakter – proto takto navrženo 

p.Hausenblas: připravuje se rekonstrukce budovy MmÚ, snaha získat na ní dotace 

- snaha odstranit nepružné a nefunkční vazby  

- předání agend z ODM budeme řešit průběžně -  závisí na realizaci kontaktního centra 

- převedení odd. přestupků v dopravě z OK na PO - bude trvat až 1 rok 

Ing.Zikmund: navržené změny byly projednány v jednotlivých případech s příslušnými VO 

p.Tomková: žádost o vyjádření tajemníka, zda to není unáhlený krok s ohledem na termíny 
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Mgr.Javorčák: vyjádření ke konečnému návrhu nové struktury MmÚ 

- nebyl dostatek času projednat finální verzi s odborovou organizací, což je moje 

povinnost 

- vznik Právního odboru – to bylo potřeba již v minulosti 

- přehled struktury - pravá část – zachovává se princip, že odbory, které vykonávají 

státní správu se „nemíchají“ se samosprávou  

- vrací se vznik OSR – ten se v minulosti osvědčil  

- odbor informačních technologií – zatím není rámcová náplň odboru 

- záležitosti ITI – budou spadat pod OSR – zaměstnanci budou placeni z dotací (nová 

informace ze včerejška) 

- datum účinnosti (nevyplněn): žádost k RM  - stanovit reálný termín (je nutné 

organizačně připravit ) – doporučuji termín 1.10.2015, bližší termín je nereálný 

- jinak odpovědnost odmítám, navíc budou dovolené, hrozí problémy a stížnosti  

- dostal jsem narychlo vyjádření od odborové org. – tento materiál se tvořil do 

včerejšího večera a nebyl čas a prostor to s nimi řádně projednat – mám zde předběžné 

vyjádření - nemají připomínky 

Bc.Mata: neočekávali jsme negativní stanovisko – počítá se s navýšením počtu zaměstnanců 

Mgr.Javorčák: RM může schválit i v příp. negativního stanoviska odborové organizace 

- zohlednit organizační změny ke kvartálu – kvůli účetnímu období (nutné vytvořit nové 

PPR – provázanost změn na rozpočet města) 

- přechod na nové technologie – citlivě přistupovat, již jsme zažili s Navision, nelze 

udělat ze dne na den  

- zdůrazňuji, že IT odborník se bude muset podrobně seznámit se všemi systémy, se 

kterými úřad pracuje, aby mohl něco navrhovat či měnit 

p.Hausenblas: odd. IT – doposud není koncepčně řízen MNT, ročně putuje do oblasti IT  

75 mil. Kč 

- MNT je komerční společnost – je potřeba schopného člověka, který ji bude řídit, GIS 

– úzce závisí s IT, nutný nový web města, rozklikávací rozpočet a další (řešit 

koncepčně a zajistit moderní technologie) 

- formulovat a projektovat – realizační firmou bude MNT, ten vlastní obrovskou 

optickou síť, kterou provozujeme a musí být zajištěn servis 

- nyní se provádí výběr ředitele MNT přes personální agenturu  

- změna informačního systému zatím není v plánu (zůstává Navision) 

- jsem ochoten akceptovat termín 1.10.2015 

Bc.Mata: řízení MNT nyní zajišťuje Mgr. Habrová s p. Kymličkou 

- navržená struktura byla opakovaně diskutována vedením města a s tajemníkem 

- řešit časový termín, od kdy bude účinná  

- navržený odbor dopravy a majetku je viditelně přetížen, ale časem předá agendy na 

jiný odbor 

- stanovit rozumný termín i s ohledem na sestavování rozpočtu v září t.r. na rok 2016 

p.Tomková: materiál odložit do příští RM a počkat na rámcové smlouvy u všech navržených  

odborů 

- p.o. by měly být zařazeny pod 1 odbor zvlášť – řídit je řádně, důsledně, je jich velký 

počet 

- neunáhlit tuto organizační změnu – promyslet detailně, provázat s rozpočtem  

p.Zrníková: s ohledem na zajištění funkčnosti úřadu posunout termín účinnosti až na 1.1.2016 

p.Hausenblas: tato navržená struktura bude funkční, bude věnovat pozornost majetku i p.o.  

- nemohu akceptovat odložení na konec roku nebo začátek příštího – nelze v tomto 

systému pracovat a dlouhodobě plánovat  
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Bc.Mata: já jsem svoje gesce s VO projednával a garantovali, že navržený systém bude   

funkční a bude se v něm lépe a pružněji pracovat 

Mgr.Javorčák: návrh na usnesení v předloženém znění + doplnění termínu: účinnost od 1.10.  

2015  s ohledem na VŘ, která bude nutné udělat a organizačního zajištění změn  

 

Hlasování o návrhu:   7,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 

 

474/15 

Organizační změny    
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. bod A) 2. a-d  usnesení rady města č. 2/14a ze dne 25.11.2014   

B )  s ch va lu j e   

1. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností od 1.10.2015 takto: 

a) zřízení oddělení městských organizací s ekonomickým úsekem na odboru 

dopravy a majetku  

b) změnu názvu odboru dopravy a majetku na odbor dopravy, majetku a 

městských organizací  

c) převod agendy provozně technického oddělení a převod 11 tabulkových míst z 

odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb na odbor dopravy, majetku a 

městských organizací  

d) zrušení odd. ekonomiky městských organizací na finančním odboru  

e) převod agendy ekonomiky městských organizací a 2 tabulkových míst 

z finančního odboru na odbor dopravy, majetku a městských organizací 

f) zrušení odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb o celkovém počtu 

29 zaměstnanců 

g) zřízení odboru školství a sociálních služeb o celkovém počtu 10 tabulkových 

míst  s dvěma odděleními: odd. školství a odd. nestátních sociálních služeb  

h) převod agendy školství a nestátních sociálních služeb vč. 8 tabulkových míst ze 

zrušeného odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb do nově 

vytvořeného odboru školství a sociálních služeb 

i) zřízení odboru kultury, sportu a cestovního ruchu o celkovém počtu 13 

tabulkových míst se dvěma odděleními: odd. kultury a sportu a odd. cestovního 

ruchu 

j) převod agendy kultury, sportu a cestovního ruchu vč. 10 tabulkových míst ze 

zrušeného odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb do nově 

vytvořeného odboru kultury, sportu a cestovního ruchu 

k) zřízení odboru strategického rozvoje o celkovém počtu 17 tabulkových míst se 

třemi odděleními: odd. projektů a dotací, odd. koncepcí a odd. proinvestorské 

politiky 
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l) převod agendy odd. strategického rozvoje a agendy hl. architekta vč. 11 

tabulkových míst z odboru rozvoje města do nově zřízeného odboru 

strategického rozvoje 

m) převod agendy Zdravého města a MA21 a 1 tabulkového místa ze zrušeného 

odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb na odbor strategického 

rozvoje 

n) změnu názvu odboru rozvoje města na odbor investic a územního plánování 

o) změnu statusu úseku GIS na odboru investic a územního plánování na status 

oddělení GIS 

p) převod agendy památkové péče ze zrušeného odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb vč. 1 tabulkového místa na odbor investic a územního 

plánování  

q) zřízení právního odboru o celkovém počtu 23 tabulkových míst s odd. právním, 

odd. veřejných zakázek a odd. správy pohledávek, které se ještě člení na 2 

úseky: úsek vymáhání z pokut a úsek vymáhání poplatku za komunální odpad 

r) zrušení právně ekonomického oddělení v kanceláři tajemníka a převod právní 

agendy vč. vymáhání pohledávek a 8 tabulkových míst z kanceláře tajemníka 

do nově zřízeného právního odboru 

s) zrušení ekonomického úseku na odd. přestupků v dopravě v odboru kontroly 

t) převod agendy vymáhání pokut z přestupků a 4 tabulkových míst z odboru 

kontroly do nově zřízeného právního odboru 

u) převod agendy vymáhání poplatku za komunální odpad z inkasního odd. 

finančního odboru vč. 3 tabulkových míst na nově zřízený právní odbor 

v) zřízení odboru informačních technologií 

2. změnu přílohy č. 1, 2 a 6 organizačního řádu v předloženém znění  

3. počty zaměstnanců v jednotlivých odborech k datu 1.10.2015 jsou dány přílohou č. 

2 organizačního řádu 

4. celkový počet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu  města Ústí n.L. se 

k 1.10.2015 zvyšuje na 393 

5. změnu znění bodu 11.5.1. článku 11 Náměstci primátora organizačního řádu dle 

přílohy č. 3 důvodové zprávy 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve 

smyslu bodu A) 

                                                                    T: 31.7.2015 

 

70. Fotbalový klub      (na stůl) 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

p.Hausenblas: úvodní slovo - důvodová zpráva dokončena včera v noci, nutné stanovit  

správnou strategii a k tomu je potřeba učinit některé kroky 

- rekapitulace důvodové zprávy vč. návrhů řešení  

- nejvhodnější způsob – navýšení základního kapitálu 

- stabilizace klubu: připravit způsob financování vč. organizačních změn, eliminovat 

rizika – vše popsáno v důvodové zprávě  

- cílem je nalezení strategického partnera pro klub 

- město bude financovat mládež, správu areálu 

- možná může s částečnými riziky – financovat profesionální sport 
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- klub je nyní v existenční nouzi – důvody popsány  

- vedl jsem jednání s právním partnerem i Mgr.Studenovským: přistoupení k realizaci 

procesu, který je popsán v závěru důvodové zprávy – citace (odkup podílu za 819 tis. 

Kč) 

- poskytnutí půjčky ve výši 3 mil. Kč jako zálohy na navýšení základního kapitálu 

společnosti FK a záměr odkupu podílu musí projednat ZM   

- můžeme přistoupit k navýšení základního kapitálu FK na 7,5 mil. Kč – také musí 

schválit ZM 

- tento proces bude trvat dlouho, nouzi v FK je třeba řešit nyní půjčkou 3 mil. Kč, aby 

FK „přežil“ 

- tato částka (výše půjčky) bude započtena následně do navýšení  základního kapitálu  

- VHČ v areálu – je nákladná a neefektivní např. hospodaření s energiemi  

- VHČ slouží jako přídavný zdroj financování – pronájmy squash kurtů, parkoviště atd. 

- podobná situace je i v podobných městech – výměny zkušení 

- rekapitulace navrženého usnesení  

p.Tomková: materiál byl rozdán na stůl – potřeba se podrobně s ním seznámit  

p.Hausenblas: nyní projednání v RM, která dá doporučující stanovisko, rozhoduje ZM  

 - návrh byl  projednán s právníky, nám. Matou, p. Krejčím  

p.Krejčí: věnovat pozornost zpracování materiálu do ZM (vratka FÚ)  

Bc.Mata: budeme s nimi teprve jednat, stanovit maximální hranici ceny odkupu 

p.Štěpař: vstoupit do jednání s FK Teplice (p.Krejčí) 

p.Hausenblas: půjčku můžeme poskytnout hned – to je projednáno s právníky  

-    pokud FK Teplice nebude souhlasit s prodejem – klub zanikne  

- vysvětlení možností řešení vč. finanční náročnosti jednotlivých variant  

Bc.Mata: popis finanční situace FK od r. 2013  

- odkup – musí schválit i orgány FK Teplice, což bude časově náročné 

Bc.Hausenblas: formulace úpravy návrhu na usnesení – bod A) 3. vypustit  

- RM doporučuje 1. poskytnutí půjčky ve výši 3 mil. Kč jako zálohy na navýšení ZK 

spol. FK Ústí n.L. příp. příplatku mimo ZK  

- Bod 2. doporučuje odkup 21,78 % akcií  od FK Teplice 

- Bod B) ukládá nám.Hausenblasovi  předložit návrh do ZM  

 

 

Hlasování o upraveném návrhu: 6,0,2 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav zdržel 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 

 

475/15 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. – stabilizace hospodaření       

 
Rada města po projednání 

 

 

A) d o p o r u č u j e 
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1. poskytnutí půjčky ve výši 3 miliony Kč jako zálohy na navýšení základního 

kapitálu společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055 případně 

příplatku mimo základní kapitál 

2. odkup  21,78 %   podílů    společnosti    Fotbalový   klub  Ústí  nad  Labem, a.s., 

IČ: 27274055 od FK Teplice a.s. 

B) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

T: 24. 6. 2015 

 
4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

K materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 476/15 

Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 

2014 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrky za účetní období roku 2014 sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2014 příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu o 

schválení účetních závěrek viz příloha usnesení č. 1 

2. výsledky hospodaření vykázaných příspěvkovými organizacemi v gesci finančního 

odboru k 31. 12. 2014, včetně jejich rozdělení do fondů dle přílohy usnesení č. 2  

3. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu u příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Bukov ve výši 1 130 tis. Kč  

4. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím v gesci finančního 

odboru (4 p. o.) účelově určených, ale v roce 2014 nedočerpaných v celkové výši 

4 591,57 tis. Kč ve fondech investic p. o. takto: 

a) Fakultní základní škola     1 520,00 tis. Kč 

b) Základní škola Pod Vodojemem       324,64 tis. Kč 

c) Základní škola a Mateřská škola Jitřní              2 725,00 tis. Kč 

d) Mateřská škola Stříbrníky                     21,93 tis. Kč 

5. dle § 28, odstavce 6, písmena b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací v gesci 

finančního odboru do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 3, 14 tis. Kč takto: 
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Základní škola Stříbrnická 2,37 tis. Kč 

Základní škola Neštěmická 0,77 tis. Kč 

    

5. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Střekov 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing.Jakubec: úvodní slovo – předloženo na základě žádosti starosty MO Střekov 

-  dotace na výkup nemovitosti Lázně dr. Vrbenské + náklady s tím spojené  

  

Hlasování o usnesení: 7,0,0  

Zikmund Josef, Ing. Ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav Ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

477/15 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Střekov 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Střekov v celkové výši 2 330 tis. Kč takto:   

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

investiční rezerva o částku 2 000 tis. Kč  

b) snížení  neinvestiční  části  výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

330 tis. Kč v položce finanční rezerva   

c) poskytnutí účelové investiční dotace pro MO Střekov ve výši 2 000 tis. Kč, sk. 

č. 03 na akci „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“ (odkoupení objektu a 

souvisejících pozemků p.č. 334 a p.č.335/1, oba v k.ú. Střekov) 

d) poskytnutí neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 330 tis. Kč v položce 

dotace pro MO na provoz (úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení 

objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“) 

 

6. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru  

    hospodářské správy – státní příspěvek na výkon pěstounské péče     

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Ing.Šťastná: úvodní slovo - na minulé RM předloženo mé zmocnění – na základě toho  

požádán ÚP, aby prostředky uvolnil  
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Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

478/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče     

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 52 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 52 tis. Kč v položce účelové 

prostředky Úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 52 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 476 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 3 476 tis. Kč v položce účelové 

prostředky Úřadu práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 476 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 208,23 tis. Kč takto:   

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků na 

účtu OSPOD-PĚST.PÉČE – tř. 8 financování, ve výši 3 208,23 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 208,23 tis. Kč 

v položce pěstounská péče  

4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy ve výši 696 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) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 696 tis. Kč v položce 

pěstounská péče   
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 482 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 163 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 8 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 43 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

7. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru  

    hospodářské správy          
    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Ing.Šťastná: úvodní slovo -  přijetí účelově vázané dotace ve výši 19 mil. Kč na výkon  

sociálně právní ochrany dětí (SPOD) vč. souvisejících nákladů (elektřina, topení atd.) 

- příloha č. 1 – patrný rozdíl mezi městem Ústí n.L. a Teplicemi – obtížnost  sociální 

práce v našem městě 

- zdůvodní, proč je ta částka takto vysoká – byl to náš požadavek, zohledněny náklady 

na klientelu, počet vydaných předběžných opatření atd. 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

479/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy          

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 19 000 tis. Kč na financování 

výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto:      

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19 000 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 866 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 334 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   
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f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 693 tis. Kč 

v položce provozní výdaje, na úhradu provozních a věcných nákladů 

souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

g) zvýšení  neinvestiční   části   výdajového   rozpočtu   odboru   SV o částku 

8 957 tis. Kč v položce účelové prostředky   

 

8. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba komunikací 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo – jedná se o prostředky ODM z nájemních smluv při zvláštním  

užívání komunikací a při zřizování VB při opravě komunikací 

- prostředky budou použity na velkoplošnou opravu komunikace v Brné (pojízdná 

komunikace – přetáhne se asfaltový koberec) 

- druhá část bude použita na opravu opěrné zdi pod Mariánským mostem 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

480/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba 

komunikací 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 400 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 2 400 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (pronájmy komunikací a věcná 

břemena) 

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

částku 2 400 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

B) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 111,73 tis. Kč  takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 111,73 tis. Kč v položce údržba a opravy komunikací 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu dopravy a majetku o celkovou 

částku 111,73 tis. Kč v položce náklady spojené s povodněmi 2013 
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9. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru školství, kultury, sportu a  

    sociálních služeb a odboru rozvoje města 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo - RO se převádí prostředky na konkrétní akce z cyklo programu a  

cyklo kalendáře 

- je nutné, aby toto RO schválila RM – převod mezi odbory MmÚ 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 481/15   

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb a odboru rozvoje města 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb a odboru rozvoje města ve výši 319,40 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 319,40 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

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

a sociálních služeb o celkovou částku 110 tis. Kč v položce oblast sportu 

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

a sociálních služeb o celkovou částku 178 tis. Kč v položce oddělení cestovního 

ruchu 

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

strategického rozvoje o celkovou částku 31,40 tis. Kč v položce provozní 

výdaje 

 

10. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – čištění komunikací 

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

 

Ing.Dařílek: jedná se o převod v rámci dvou kapitol – vše uvedeno v písemném materiálu,  

došlo k úspoře vzhledem k mírnějšímu průběhu zimy – věnovat do zvýšeného úklidu  

města  
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Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

482/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – čištění 

komunikací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 909,19 tis. Kč  takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 3 909,19 tis. Kč v položce zimní údržba chodníků a vozovek 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu dopravy a majetku o celkovou 

částku 3 909,19 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek 

  

11. RO ODM  – výkup pozemku 

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

 

Ing.Dařílek: ZM schválilo odkup pozemku ve Skoroticích u zastávky MHD, je potřeba do  

položky na nákup převést prostředky v rámci odboru z jiné položky  

- důvod nákupu – zastávka MHD stojí na cizím pozemku – detailně projednáváno v ZM  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

483/15  

RO ODM  – výkup pozemku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a 

evidence majetku ve výši 16,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 16,00 tis. Kč  

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

03, o částku 16,00 tis. Kč na akci „Nákup pozemků“  
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12. Nařízení Statutárního města 

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

 

Ing.Dařílek: tento materiál stahuji, potřebuji doplnit stanoviska MO – bude předloženo do  

příští RM 

 

13. Záměr prodloužení nájemní smlouvy – uplatnění opce se společností EDS a. s.  

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo k předloženému materiálu – k jednání je přizván Mgr. Studenovský,  

ved. PEO KT 

- v r. 2010 uzavřena nájemní smlouva na uvedené pozemky v centru města za cenu  

50 Kč/m
2
 na dobu 5 let s uvedením 3 leté opce v rámci této uzavřené NS 

- v souladu s článkem NS požádala spol. EDS o uplatnění opce 

- MK projednala a nedoporučila RM prodloužit NS 

- návrh na usnesení je ve 2 variantách – var. 2 akceptuje návrh MK, var. 1 – akceptuje 

názor PEO KT 

-  MK  se ztotožnila se stanoviskem ORM – smlouva je pro město nevýhodná, nájemné 

je velmi nízké vzhledem k tomu, že se jedná o pronájem v centru města 

- MK nesouhlasila ani s prodloužením NS  

Mgr.Studenovský: názor na opci – stanovisko PEO KT je v materiálu 

- smlouva je platná, pro město nevýhodná, zní na nízké nájemné (centrum města) 

p.Hausenblas: smlouva byla uzavřena za velmi nevýhodných podmínek pro město 

- opce by měla být definována jasně – nejsou stanoveny podmínky (je určena neurčitě)  

- zvážení, zda nejít do soudního sporu s ohledem na znění uzavřené NS 

Mgr.Studenovský: možnost projednání věci u soudu, NS je platná = buď ji respektovat nebo ji  

začít rozporovat – může dojít k žalobě i ze strany nájemce  

- var. 2 – město vyjádří svou vůli navenek a další postup se zváží (reakce nájemce, 

kroky města) 

Ing.Dařílek: úprava návrhu na usn.: A) RM bere na vědomí využití opčního práva se spol.  

EDS, bod B)   konstatuje, že smlouva je pro město nevýhodná 

- bod C) ukládá nám.Hausenblasovi zahájit jednání s firmou EDS o úpravě výše 

nájemného  

 

Hlasování o upraveném návrh na usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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484/15        

Záměr prodloužení nájemní smlouvy – uplatnění opce se 

společností EDS a. s.  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere    n a    v ědo mí  

1. využití opčního práva k Nájemní smlouvě ze dne 16. 6. 2010 o pronájmu částí 

pozemků p. č. 2581/1 o výměře 1000 m
2
 z celkové výměry 1680 m

2
 a p. č. 2593 o 

výměře 860 m
2
 z celkové výměry 1005 m

2
, oba v k. ú. Ústí nad Labem se 

společností Energetické a dopravní stavby, a. s., Osvoboz. pol. vězňů 379, 272 01 

Kladno, IČ 47676370 

B) k o n s t a t u j  e 

1. nevýhodnost smlouvy pro Statutární město Ústí nad Labem 

C) uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

a) zahájit jednání se společností Energetické a dopravní stavby, a. s., Osvoboz. 

pol. vězňů 379, 272 01 Kladno, IČ 47676370 o úpravě výše nájemného 

 

 

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 15052 

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

 

Ing.Dařílek: materiál předložen na základě žádosti spol. Vodafone o snížení nájmu z původní  

částky 50 na 35 tis. Kč za rok 

- MK projednala a nedoporučuje snížit  nájemné  

- formální oprava v návrh na unesení (překlep) 

  

Hlasování o usnesení: 7, 0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 485/15 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 15052 

   
Rada města po projednání 

 
A) n es ch va l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 15052 se 

společností Vodafone Czech Republic a. s., ve kterém bude sníženo nájemné 

z původní částky 50.000,- Kč/rok na částku 35.000,- Kč/rok 
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15. Povolení stavby na pozemcích p. č. 442 a p. č. 443/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

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

 

Ing.Dařílek: jedná se o pozemky, které město prodalo firmě Autotip Novák a měly by být  

využity ke stavbě autosalonu 

- kupní smlouva není podepsána – žaloba p. Nováka, nyní je spor přerušen (na soudu 

přerušena žaloba na 1 rok) 

- splnění všech podmínek – město musí dát souhlas, vypořádání až po výstavbě okružní 

křižovatky 

- toto nebylo projednáno v MK (není majetková věc) 

p.Hausenblas: informace o jednání s firmou Autotip – nakonec došlo ke koncensu  

- toto je nutný krok vedoucí k realizaci výstavby  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

486/15     

Povolení stavby na pozemcích p. č. 442 a p. č. 443/2 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ouh l as í  

1. s povolením stavby (komunikace) na pozemcích p. č. 442 a 443/2 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 

16. Pronájem části pozemku v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

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

 

Ing.Dařílek: rekapitulace záměru pronájmu uvedeného pozemku, doručena v zákonné lhůtě 1  

žádost vč. obálky s uvedenou cenou od p. Staňka (vše v písemném materiálu) 

- MK projednala a doporučila  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav zdržel 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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487/15 

Pronájem části pozemku v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pronájmem části pozemku p. č. 366/1 o výměře 295 m
2
 z celkové výměry 5019 m

2
 

v k. ú. Skorotice  u   Ústí  nad  Labem   panu   Petru   Staňkovi,   xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx za těchto podmínek:  

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok, tj. 4.425,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětného pozemku – zahrada bez oplocení 

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

 

17. Záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. Střekov 

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

 

Ing.Dařílek: jedná se o výpůjčku pozemku pro umístění informačních cedulí na běžecké  

aktivity občanů – žádost popsána v materiálu vč, podoby cedulí 

- podmínka města – vzhled informační cedule musí být konzultován s hlavním 

architektem  

p.Němeček: kraj realizuje odpočívadlo podél Labské cyklostezky  

- mají nějaký svůj inovativní design – vhodné sladit přesné umístění (spol. Vária) 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

488/15  

Záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. Střekov 

  
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. schválit záměr výpůjčky části pozemku p. č. 2529/1 o výměře cca 1 m
2
 z celkové 

výměry 2853 m
2
 v k. ú. Střekov pro společnost Prague International Marathon, 

spol. s r. o., Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ 60673738 za těchto 

podmínek: 

a) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

b) využití předmětné části pozemku – umístění informační tabule 

c) provedení informační tabule bude schváleno hlavním architektem města 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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2. uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Prague International Marathon, spol. 

s r. o., Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ 60673738 po uplynutí lhůty na 

zveřejnění 

 

18. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Bukov 

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

 

Ing.Dařílek: zdůvodnění, proč je navrženo neschvalující usnesení RM - MK nedoporučila  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

489/15     

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 
A) n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 811/3 o výměře cca 70 m
2
 z celkové výměry 

8347 m
2
 v k. ú. Bukov  

 

19. Zřízení věcného břemene – služebnosti „TS Garáže - UL" 

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

 

Ing.Dařílek: zřízení VB - výstavba trafostanice – vymístění trafostanice, kde docházelo  

k zatápění, vymístit do prostoru, kde k tomu nebude docházet 

- MK doporučila zřízení VB 

p.Němeček – 6 trafostanic na Střekově – barevné možnosti – manuál neexistuje, použitelné 2  

varianty  

Ing.Dařílek: v materiálu je stanovisko architekta – citace (neutrální barva) 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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490/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „TS Garáže - UL" 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2493/34 a pozemku p. č. 2493/35 v k. ú. 

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

v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního energetického vedení N a 

VN na dobu neurčitou ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 za 

jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle sazebníku náhrad za zřízení 

věcného břemene schváleného Majetkovou komisí Rady města na základě 

geometrického plánu s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného 

břemene  

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

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

 

20. Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k.ú. Habrovice 

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

 

Ing.Dařílek: zřízení VB bylo projednáno v MK – tato plocha je vedená jako ostatní plocha  

nebo neplodná půda– na základě toho MK doporučila zřídit VB – uvést ne na jméno, ale  

VB přímo k pozemkům, které přiléhají ke komunikaci – zajištění kontinuity  

s ohledem na případný budoucí prodej 

- cena 10 tis. Kč vychází ze zákona 

- cesta nemá charakter místního pozemku – jedná se o účelovou komunikaci vzniklou 

z historického užívání  

- VB zůstanou navázána k pozemku – pozemek města je omezen šířkově pro příp. 

komunikaci  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

491/15 

Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k.ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. č. 247 v k. ú. Habrovice, 

v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, spočívajícího v právu chůze a jízdy 

na dobu neurčitou ve prospěch pozemků p. č. 890/33, p. č. 890/34 a p. č. 890/28 v  
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k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu, která bude činit  

10.000,- Kč včetně DPH v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku § 16b odst. 5, dle skutečného zaměření s tím, že veškeré náklady uhradí 

oprávněný z věcného břemene  

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s Mgr. Monikou 

Lexovou a Ing. Miloslavem Lexou, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

21. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ČR - ÚZSVM 

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

 

Ing.Dařílek: ÚZSVM nabídl městu soubor pozemků v k.ú.Vaňov, MK nedoporučila a  

ztotožnila se s názory odborů MmÚ – jedná se o pozemky v sesuvném území 

- negativní stanovisko také lesního hospodáře – riziko při užívání těchto pozemků  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

492/15 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ČR - ÚZSVM 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí těchto nemovitostí v k. ú. Vaňov 

a) pozemek p. č. 96/4 o výměře 695 m
2
, trvalý travní porost 

b) pozemek p. č. 96/5 o výměře 376 m
2
, trvalý travní porost 

c) pozemek p. č. 97 o výměře 28 m
2
, trvalý travní porost 

d) pozemek p. č. 102 o výměře 262 m
2
, ostatní plocha - neplodná půda 

e) pozemek p. č. 127/2 o výměře 135 m
2
, zahrada 

f) pozemek p. č. 138 o výměře 120 m
2
, trvalý travní porost 

g) pozemek p. č. 923/16 o výměře 163 m
2
, lesní pozemek 

od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, do 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem formou bezúplatného převodu 

 

22. Dodatek č. 1/2015 – aktualizace přílohy č. 1 nájemní smlouvy - THMÚ 

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

 

Ing.Dařílek: aktualizace přílohy č. 1 NS – na základě žádosti vlastníků bytového domu  

v Masarykově ulici doplněn 1 objekt VS (jedná se jen o změnu samotné přílohy) 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA nepřítomen Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta nepřítoman 

 

493/15 

Dodatek č. 1/2015 – aktualizace přílohy č. 1 nájemní smlouvy - 

THMÚ 
 

Rada města po projednání 
 

A) s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1/2015 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení v 

majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších dodatků se 

společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 49101684, 

kterým se aktualizuje příloha č. 1 „Soupis provozních objektů a zařízení, 

výměníkových stanic a plynových kotelen“ Dodatku č. 4/2005 ze dne 19. 12. 2005 

dle skutečného stavu včetně výše nájemného 

 

23. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na správu Městského stadionu 

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

 

Ing.Dařílek: MS spravují na základě mandátní smlouvy objekt Městského stadionu za měsíční  

odměnu  141 tis. Kč 

- MS podaly žádost o navýšení vzhledem k výši nákladů na správu stadionu – částky na 

uvedená období jsou v písemném materiálu – narovnání nákladů, které MS na 

stadionu mají 

- v jakých oblastech došlo k navýšení nákladů je uvedeno také v materiálu 

- MK projednal za účasti náměstků Maty a Hausenblase, ředitel MS objasnil konstrukci 

mandátní odměny 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,2  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA zdržel Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 

 

494/15 

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na správu Městského stadionu 

 
Rada města po projednání 
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A) s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o obstarání správy a údržby „Městského 

stadionu“ a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 12. 2013 ve znění 

pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014 s Městskými službami Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace, IČ 71238301, kterým se mění výše mandátní odměny, a to 

takto: 

a) v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 – měsíční odměna ve výši 182.826,- Kč 

bez DPH 

b) v období od 1. 1. 2016 – měsíční odměna ve výši 149.746,- Kč bez DPH 
 

24. Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

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

  

Ing.Dařílek: ZM schválilo koupi objektu pro dobrovolné hasiče na Střekově s podmínkou, že  

     polovinu nákladů uhradí ÚK  

- kraj byl požádán o poskytnutí této dotace – předložena smlouva, která je ze strany 

kraje schválena v plné výši = tím jsou naplněny všechny podmínky a může být 

uzavřena KS  

p.Němeček: technická památka – jednáme o dalších partnerech, kteří by mohli participovat na  

rozvoji tohoto území - chtělo by to do budoucna strategického partnera  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0  

Zikmund Josef, Ing. Ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

495/15 

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření   Smlouvy   o   poskytnutí   investiční   dotace   z   Fondu   Ústeckého kraje 

č. 15/SML1470 s poskytovatelem Ústeckým krajem, IČ 70892156, kterým se 

poskytuje příjemci Statutárnímu městu Ústí nad Labem dotace ve výši 350 000 Kč 

za účelem realizace akce „Odkup hasičské zbrojnice v k. ú. Střekov od ČD a.s.“ 

 

25. Metropolnet a.s. – orgány společnosti 

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

 

p.Hausenblas: materiál byl již jednou bylo předložen – nyní je potřeba dokončit 

-  vyjádření – nejsou ve střetu zájmů 

Ing.Dařílek: doplnění návrhu na usnesení: odvolává ke dni 30.6. a jmenuje od 1.7. 2015 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 

 

496/15  

Metropolnet a.s. – orgány společnosti 

 
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s. 

 

A) o dv o lá vá  v  souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. z funkce 

člena Dozorčí rady společnosti ke dni 30. 6. 2015 

1. Vladislava Kůtku, nar. xxxxxxxxxx 

2. Jana Krause, nar. xxxxxxxxxx 

3. Miroslava Krále, nar. xxxxxxxxxx 

4. Jindřicha Hyhlana, nar. xxxxxxxxxx  

B) j men u je  v  souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. 

1. Mgr. Ing. Ladislava Báču, nar xxxxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. ke dni 1. 7. 2015 

2. Ing. Martina Koláře, nar. xxxxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. ke dni 1. 7. 2015 

3. Ing. Petra Turka, nar. xxxxxxxxxx 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. ke dni 1. 7. 2015 

 

26. Zastoupení města v orgánech společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

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

 

Ing.Dařílek: doplňuje se do bodu B) 2. jméno: Mgr. Jiří Železný a datum narození  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel zdržel 

  Tomková Yveta ano 

 

497/15 

Zastoupení města v orgánech společnosti AVE Ústí nad Labem 

s.r.o. 

 
Rada města po projednání 
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A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 168/15 ze dne 4.2.2015 v bodě A) 2. písm. 

a) 

B )  s ouh l as í   

1 .  s revokací usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 37/15 ze dne 2.3.2015 

v bodě A) 6. písm. a) 

2. s navržením zástupce města do dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem 

s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a )  Mgr. Jiří Železný, nar. xxxxxxxxxx 

3. s navržením odvolání zástupce města z funkce jednatele společnosti AVE Ústí nad 

Labem s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Bc. Marcel Běhounek, nar. xxxxxxxxxx 

4. s navržením zástupce města do funkce jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem 

s.r.o., IČ: 61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Pavel Štěpař, nar. xxxxxxxxxx 

C) uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

T: 24. 6. 2015 

 

27. Podepisování nájemních smluv BD Bukov 

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

 

Ing.Dařílek:  předložení tohoto materiálu je snahou ulevit RM –  jedná se o udělení zmocnění  

k podepisování NS vzhledem k vlastnictví budov na Bukově (BD) 

- zák. o obcích umožňuje tuto pravomoc svěřit ODM 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan nepřítomen 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

498/15  

Podepisování nájemních smluv BD Bukov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ud ěl u j e  

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

pozdějších předpisů 
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1. Ing. Petru Hlávkovi, vedoucímu evidenčního úseku oddělení správy, údržby a 

evidence majetku odboru dopravy a majetku 

a) zmocnění k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem ve věci uzavírání 

nájemních smluv ve vztahu k vlastnickému podílu města na nemovitostech č.p. 

808, 809 a 810 v k.ú. Bukov  

 

73. Projekt „Tunel Žižkova/Pekařská – Podmokelská“ 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo – materiál předložen na základě jednání vedení města Ústí n.L.  

s vedením města Děčína – zapojit se do procesu řešení obchvatu 

- návrhem na usnesení se ukládá ved. ODM a primátorovi zahájit kroky vedoucí k této  

možnosti 

Ing.Zikmund: nejedná se o tunel, ale dálniční přivaděč  

p.Tomková: dotaz, kolik bude stát vypracování studie 

Ing.Dařílek: zatím to nemohu upřesnit, RM bude požádána o finanční  prostředky  

- nejprve musíme připravit podmínky pro vypracování studie 

p.Hausenblas: informace o postupu města Děčína a kraje (projekt se 3 variantami) 

-   popis dopravního řešení – posílení nábřežní komunikace – my máme zájem o to, aby  

dálniční přivaděč posunul město na jinou úroveň, zabezpečí městu prostupnost za všech  

klimatických okolností  

- umožní napojení Střekova přes Mariánský most i v případě povodní  

- plánované mezinárodní říční překladiště v Krásném Březně 

- informace o zkrácení a zrychlení trati z Neštěmic na kruhový objezd Žižkova (za 3 

minuty) 

- délka přivaděče by byla 4 km, předpokládané náklady na realizaci cca 5 mld. Kč, 

zklidní se doprava v Labském údolí i ve městě  

- zpracování studie – nutné pro jednání na nejvyšší úrovni (na MD ČR, na ŘSD) 

- vysokorychlostní terminál do 30 let, rozvoj města v budoucnu – informace o vizi  

- prověření i z geologického hlediska  

- cena studie – nepřesáhne hodnotu 300 tis Kč, zítra se uskuteční další jednání, jsme 

v časovém presu  

- kraj tuto variantu podporuje jako systémové řešení  

- musíme vyřešit Labskou „vanu“ a kruhovou křižovatku  

- obrovská příležitost pro město, která povede ke zklidnění dopravy  

Bc.Mata: poděkování za zpracování a předložení tohoto materiálu  

- obrovská investice od státu – zásadní posun pro město Ústí n.L. 

- podpořím materiál 

Ing.Zikmund: toto bude náš návrh, konečné rozhodnutí bude na ŘSD  

Ing.Dařílek: ŘSD si bude jednotlivé varianty prověřovat a zvažovat jejich parametry  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta zdržela 
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499/15 

Projekt „Dálniční přivaděč Žižkova/Pekařská – Podmokelská“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku 

a) zadáním studie formou přistoupení Statutárního města Ústí nad Labem do 

projektu financovaného Ústeckým krajem a Městem Děčín 

2. Ing. Josefa Zikmunda, primátora Statutárního města Ústí nad Labem  

a) bezodkladným zahájením jednání na Ředitelství silnic a dálnic ČR a na 

Ministerstvu dopravy ČR za účelem provedení studií proveditelnosti a 

realizačních projektů 

 

75. RO OM – investiční dotace pro městské obvody 

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

 

Ing.Dařílek: doplnit do bodu A) 1.B) zahradních traktorů a techniky pro údržbu zeleně  

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

500/15 

RO ODM – investiční dotace pro městské obvody 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 600,00 tis. Kč takto: 

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

investiční rezerva o částku 600,00 tis. Kč  

b) poskytnutí účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 600,00 tis. Kč, 

sk. 03 – na nákup zahradních traktorů a techniky pro údržbu zeleně, takto:  

- MO – město                       150.000,- Kč 

- MO – Severní Terasa         150.000,- Kč 

- MO – Neštěmice                150.000,- Kč 

- MO – Střekov                     150.000,- Kč 
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28. Komunální služby     (na stůl) 

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

 

Ing.Dařílek:  úvodní slovo k předloženému materiálu - součástí tohoto materiálu je tato  

zadávací dokumentace 

- dojde ke zveřejnění ve všech médiích povinných pro zveřejňování pro takto rozsáhlou 

zakázku 

- komunální soutěž – důvody, které vedou město pro vypsání a řešení jak jsou 

konstruovány podmínky pro tuto zakázku – přehled pro zastupitele 

Ing. Zikmund: informace o tom jak bude vypadat VŘ 

- včera proběhla prezentace a ještě bude 1 speciálně pro členy ZM 

- důležité je dobré zadání = poděkování ing.Dařílkovi a ing. Heymerové 

- před ing.Dařílkem leží rozsáhlá dokumentace k nahlédnutí  

p.Hausenblas: je to proces, který trvá déle než půl roku – pro členy ZM bude dostatečně  

vysvětleno 

- jedná se o zakázku významného rozsahu, jsem s průběhem příprav spokojen 

Ing.Dařílek: musíme doplnit 2 náhradníky do výběrové komise 

Navrženi: Mgr.Daduč, p.Tomková – oba souhlasí  

- úprava návrhu na usn. – doplnění těchto dvou jmen 

P.Štěpař při projednávání bodu nahlásil podjatost a dále nebyl přítomen projednávání tohoto 

bodu.. 

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 6,0, 1 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav zdržel  

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 

 

501/15 

Komunální služby      

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Komunální služby pro Ústí nad 

Labem“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, za podmínky schválení odůvodnění veřejné 

zakázky v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 

B) j m e n u j e 

1. komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na 

poskytovatele veřejné zakázky „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 

členové     náhradníci 
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a) Martin Hausenblas, MBA  a) Mgr. David Daduč 

b) Bc. Martin Mata, MBA  b) Yveta Tomková 

c) Ing. Simona Heymerová  c) Ing. Miroslav Pihera 

d) Pavel Novák    d) Roman Vlček 

e) Mgr. Miloš Studenovský  e) Mgr. Lucie Kinter Radičová 

f) Ing. Dalibor Dařílek   f) Bc. Iva Fidlerová 

C) p o v ě ř u j e 

1. Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku 

a) k úkonům vedoucím k vyloučení uchazeče v případě nesplnění zadávacích 

podmínek dle doporučení komise a vyřešení námitek uchazečů 

2. Ing. Simonu Heymerovou, vedoucí odboru životního prostředí 

a) k úkonům vedoucím k vyloučení uchazeče v případě nesplnění zadávacích 

podmínek dle doporučení komise a vyřešení námitek uchazečů v případě 

nepřítomnosti Ing. Dalibora Dařílka 

D) s o u h l a s í 

1. s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 

dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovení § 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb., o 

podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky 

E) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

T: 24. 6. 2015 

 

29. „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí nad Labem“ –  

       uzavření smlouvy budoucí o náhradě za omezení užívání nemovitosti 

       Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: všechny materiály za ORM jsou předloženy písemně, jsou podrobné,  

zodpovím příp. dotazy 

Bc.Bohuňková: dotaz, zda je to na dobu určitou 

Ing.Šartnerová: je to jednorázová záležitost, po dobu dokončení stavby – peníze dostanou po  

kolaudaci stavby 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

502/15 

„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČSOV Ústí 

nad Labem“ – uzavření smlouvy budoucí o náhradě za omezení 

užívání nemovitosti 
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Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy budoucí o náhradě za omezení užívání nemovitosti č. 13014501 

s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, s. p. o., IČ 65993390, s tím, že 

konečná smlouva bude uzavřena do třech měsíců od nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu stavby 

2. finanční náhradu ve výši 1 106 534,00 Kč bez DPH za omezení užívání komunikace 

I. třídy č. 30, která leží na pozemku p.č. 4181/1 k.ú. Ústí nad Labem, kde bude 

uložena gravitační a tlaková kanalizace  

 

30. „Inteligentní zastávky“ – schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: doplnění - dle smlouvy by akce měla být dokončena do 31. 10. 2015  

- schválení na RR – očekáváme v nejbližší době smlouvu k podpisu (bez problémů) 

p.Štěpař: vítěz je fundovaný, má dobré reference, vyžádali jsme si rozklad částky – je to  

v pořádku 

Ing.Šartnerová: vítězná firma působí na trhu 20 let, vyrábí komponenty, částka je o 11 mil Kč  

nižší, což je významná úspora 

- finanční prostředky budeme dostávat fázově  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

503/15 

„Inteligentní zastávky“ – schválení výsledku výběrového řízení na 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Inteligentní zastávky“ takto: 

                 1. Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany u Brna 

                 2. ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 

                 3. AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10 

B) s c h v a l u j e 

1. přidělení veřejné zakázky na akci „Inteligentní zastávky“ uchazeči, který se        

umístil na prvém místě v pořadí (nejvyšší počet získaných bodů) t.j. Ing. Ivo       

Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany u Brna, IČ:42588022 s nabídkovou 

cenou 4 706 267,47 Kč včetně DPH  
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31. „Plavecký areál Klíše – dodatečné stavební práce 2“ – schválení dodatku č. 2 ke SoD 

       Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: předkládali jsme před měsícem RM pro informaci, které dodatečné práce se  

udělaly na stavbě 

- jedná se o navýšení prostředků na tyto vícepráce, nejsou to vícepráce z naší strany 

objednatele, ale vyplývají z nekvalitního zpracování PD, BOZP a navýšení v případě 

změny typu trafostanice 

- trafostanice musí být nad 10 i 22 kV – proto vyšší investice, budeme tyto vícenáklady 

vymáhat po ČEZ – dohoda s energetikem - až po dodání a revizi trafostanice 

- věci technického charakteru (požární nástřiky, radon) se objevily v průběhu realizace, 

o tom byla již RM informována  

- barevnost interiérů – dlažby, obklady - řeší hlavní architekt i vč. vnitřního vybavení  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0     

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA 

 

Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

504/15 

„Plavecký areál Klíše – dodatečné stavební práce 2“ – schválení 

dodatku č. 2 ke SoD 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

     

32. „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – schválení dodatku k  

      SoD č. 2 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: úvodní slovo - realizace zastávek ve vztahu k šíři vozovky, vzhledem k  

jinému podloží - změna materiálu apod. 

p.Hausenblas: mediální prezentace rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů, budou se  

rušit pouze v 5 případech, kdy to nešlo technicky jinak řešit  

- upřednostněny bezpečnostní důvody - nerušíme masově zastávky! 

- došlo k prodloužení délky autobusů – nutné tomu zálivy přizpůsobit – technická 

záležitost 

p.Tomková: dotaz, zda se bude rekonstruovat zastávka U pivovarské zahrady  

Ing.Šartnerová: u školských zařízení začnou práce během letních prázdnin (od července t.r.) 

- informaci ohledně uvedené zastávky dodám p.Tomkové 
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p.Krejčí: dotaz na záruky, stání vody u zastávky na Klíši  

Ing.Šartnerová: záruční doba je 5 let na vše  

- jedná se o zastávku Na Popluží – víme o ní, je z kopce a nakloněná, není tam nikde 

odtok, již jsme řešili s ODM  

- některé zastávky se řeší s ohledem na výšku, musí se vymyslet sklon i materiál, aby 

ztékala dešťová voda z kopce  = je to v řešení  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

505/15     

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 2 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ 
    

33. „Úspora energií v MŠ Vojanova“ – schválení výsledku výběrového řízení na  

      zhotovitele stavby 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: rekapitulace vyhlášení a průběhu VŘ na realizaci této akce  

- pokud nebudeme mít včas stanovisko od MŽP ČR o přidělení dotace a v jaké výši, tak 

nebude schopni tuto akci zrealizovat, urgovali jsme – zatím nemáme písemně 

- předpokládá se (a je to ve smlouvě), že bude realizace trvat 17 týdnů 

= doposud však nemáme rozhodnutí MŽP ČR 

- MŠ do 17.7. 2015 bude fungovat, budeme připraveni na realizaci  

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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506/15     

„Úspora energií v MŠ Vojanova“ – schválení výsledku výběrového 

řízení na zhotovitele stavby 
 

Rada města po projednání 

 

A )  v y l u č u j e 

1. uchazeče o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na akci „Úspora energií v MŠ   

Vojanova“: 

a) North stav a.s.,Ústí nad Labem 

b) 1.Pražská stavební s.r.o., Praha 

c) BUILDING-LT s.r.o., Litoměřice 

d) INSKY spol. s.r.o., Ústí nad Labem 

e) Studio Jelínek s.r.o., Ústí and Labem 

f) PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o., Teplice             

   B )  b ere  n a  v ědomí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby na akci „Úspora 

energií v MŠ Vojanova“ takto: 

1. SIM STAVBY spol. s r.o., Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 

2. METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, Most 

3. HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, Teplice 

4. SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, Praha 8 

5. ELA LITVÍNOV, spol. s r.o., Hornická 337, Litvínov 

6. ELTE, s.r.o., Za Válcovnou 465/49, Ústí nad Labem 

7. NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, Klášterec nad Ohří 

C)  s c h v a l u j e 

            1.  přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby na akci „Úspora energií v MŠ 

Vojanova“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí t.j. SIM STAVBY 

spol. s r.o., Šaldova 218/3, Ústí nad Labem, IČ:25460625 s nabídkovou cenou 

6 045 967,17 Kč včetně DPH  

   

34. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – zpracování studie proveditelnosti  

      „Zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie“   (na stůl) 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.Šartnerová: tento materiál navazuje na jednání minulé RM, kdy bylo schváleno  

 memorandum mezi městem Ústí n.L. a církví 

- RO na zjištění studie proveditelnosti  

p.Hausenblas: našli jsme výhodnější řešení, je nutná studie proveditelnosti – bude stát cca  

150 tis. Kč, bude zahrnovat zaměření i návrh schodiště 

- až bude hotová, můžeme vstoupit do dalších jednání  

- předáme Ústecké komunitní nadaci – ta se bude snažit vybrat finanční prostředky od 

institucí, občanů, příp. i od města = bude to občanská záležitost 

- výnosy z přístupu do věže – budou pro církev na opravu památek, na podporu 

lokálních projektů v rámci města  
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- informace o vizi do budoucna  

- nadace má zájem to zprocesovat, ale neumí vyjednat zpracování studie – potřebujeme 

údaje ze studie (zaměření věže, návrh schodů atd.) 

- odhadované náklady na dřevěné schodiště: 2-3 mil. Kč – velmi významný turistický 

bod v centru města 

- budova je historická, gotická - návrh řešení musí posoudit PÚ  

- provozovat věž může buď Informační středisko nebo MS 

p.Tomková: respektovat  směrnici RM o zadávání veřejných zakázek  

Ing.Šartnerová: musíme dodržovat všechny zákony – na malé zakázky do 150 tis. Kč se  

vztahuje jen § 6 – citace (transparentnost, nesmí docházet k žádné diskriminaci) 

- směrnice RM – zakázky do 150 tis. Kč rozhoduje VO a nebo ředitel p.o. 

- uvedení arch. Rainiše – dělá výhradně dřevostavby, je uznávaný 

- já směrnici dodržím – nemohu předjímat, RM musí schválit prostředky na studii 

p.Hausenblas: materiál dnes stáhnu, budu nadále jednat s církví a předložím na příští RM 

 

36. Collegium Bohemicum o.p.s. - dodatek č. 1 k zakládací smlouvě a změna obsazení  

      dozorčí a správní rady společnosti (dále jen CB) 

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

 

PhDr. Müllerovou zastupuje z důvodu nemoci Ing. Radka Jakoubková.  

p.Hausenblas: úvodní slovo k předloženému materiálu -  proces trval 2 měsíce 

- smlouva je připomínkována všemi subjekty, obsahuje všechny podstatné  náležitosti 

- bude projednáno na ZM  

- po 3 krocích je CB stabilizováno z hlediska finančního  

- zítra proběhne jednání s německým velvyslancem  

Ing.Zikmund: informace o jednání na ministerstvu, poděkování p.Hausenblasovi za posun  

v celé záležitosti  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

507/15 

Collegium Bohemicum o.p.s. - dodatek č. 1 k zakládací smlouvě a 

změna obsazení dozorčí a správní rady společnosti  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s návrhem dodatku č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti 

Collegium Bohemicum  

B )  o dv o lá vá  

1. Ing. Josefa Zikmunda (nar. xxxxxxxxxx)  

a) z funkce člena správní rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., a to ke 
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dni 14. 6. 2015 

2. PaedDr. Jana Eichlera (nar. xxxxxxxxxx) 

a) z funkce člena dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., a to ke 

dni 14. 6. 2015 

C )   j men u je  

1. Martina Hausenblase, MBA (nar. xxxxxxxxxx) 

a) členem správní rady společnosti  Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

15. 6.  2015 

2. Tomáše Wiesnera (nar. xxxxxxxxxx) 

a) členem dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

15. 6. 2015 

3. Vlastimíra Muchu (nar. xxxxxxxxxx) 

a) členem dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. s účinností od 

15. 6. 2015 

D) u k l á d á 

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

T: 24. 6. 2015 

 

37. Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové  

      organizace – Klub seniorů 
       Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse . 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 508/15  

Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace – Klub seniorů 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   s účinností od 1. 1. 2016 

1. se zněním dodatku č. 5 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace ze dne 22. 12. 2006, kterým se rozšiřuje  

a) hlavní předmět činnost organizace o sociální služby: 

- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

- sociální poradenství 

b) doplňková činnost organizace o předmět činnosti: 

- silniční motorová doprava (osobní doprava provozovaná vozidly určenými 

pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) 
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B )  uk l ádá  

1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora  

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

Labem 

T: 24. 6. 2015 

38. Městská akce „Malý Hamburk“ 

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

 

Ing.Jakoubková: předložen opakovaně materiál z minulé RM, prověřili jsme úklid,   

projednáno s ODM, že v rámci smlouvy nepořádek  uklidí AVE 

- potřeba zajistit propagaci akce, instalaci laviček – dle požadavku p. Moravce 

- OŠKaSS má v rozpočtu 150 tis. Kč, návrh na usnesení je ve 2 variantách 

Bc.Mata: pořadatel požaduje zajištění: propagace, odpadkový košů, úklidu 

p.Haidler: informace o působení p.Moravce v Teplicích, potřebuje akorát zaparkovat co  

nejblíž podiu u mušle (4 místa) a ostatní doporučoval 

- KK byla nadšena jeho nabídkou, jsou to jeho doporučení, bude dělat akci každou 

neděli za každého počasí 

- materiál není dobře zpracován  - špatně formulováno zpracovatelem (nepožadoval, 

doporučoval) 

- nabízí pro město kulturní „službu“, můžeme jí i klidně odmítnout  

Ing.Zikmund: konání takovýchto kulturních akcí by oživilo Městské sady 

Ing.Jakoubková: my jsme vycházeli z materiálu, který nám předložil p.Moravec 

- budeme se snažit minimalizovat náklady, v příp. nesouhlasu RM se akce neuskuteční 

p.Karika: nekoliduje s akcemi obvody, doporučujeme konání  

 

Hlasování o usnesení: var. A – 6,0,1  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA zdržel Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta nepřítomno 

 

509/15 

Městská akce „Malý Hamburk“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. s konáním Městské akce „Malý Hamburk“ 

   

39. Týdny pro duševní zdraví v roce 2015  (TDZ) 

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

 

Ing.Jakoubková: předložen návrh na odsouhlasení dotace ve výši 130 tis. Kč na 24. ročník  

TDZ (humanitární akce) 

p.Haidler: KK nepodpořila, neboť bude podpořeno z jiných zdrojů (SZK) 

Ing.Jakoubková: vyjádření SZK je kladné  
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- máme vyčleněnu položku v rámci rozpočtu, musí být schváleno v RM a ZM 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

510/15   

Týdny pro duševní zdraví v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace ve výši 130 000,- Kč na kulturně humanitární akci „Týdny pro 

duševní zdraví v roce 2015“ organizátorovi akce Fokus Labe, IČ: 44226586, sídlem 

Pražská 166/47, Ústí nad Labem a  s následným uzavřením smlouvy 

B )  uk lád á  

1 .  Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora 

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

nad Labem 

                                                                                             T: 24. 6. 2015 
 

40. Jmenování ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385,  

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

 

Ing.Jakoubková : informace o průběhu jednání  konkursní komise (proběhla včera) 
- 3 uchazečky, vybrána byla Mgr. Marcela Šrejberová   

- nyní pracuje v MŠ Skalnička, informace o dosavadní praxi, nástup od 1.7. 2015  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

511/15       

Jmenování ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

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

1. doporučení konkursní komise ze dne 9.6.2015 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Mgr. Marcelu Šrejberovou 

a) do funkce ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvkové organizace od 1.7.2015  

C )  s t ano v í    

1. Mgr. Marcele Šrejberové, ředitelce Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1.7.2015 (platový výměr č. 39/2015) 

    

41. Stanovení platů a odměn ředitelů škol dle § 224 ZP 

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

 

Ing.Jakoubková: předložen písemný materiál - 2 platové postupy ředitelů (ZŠ Mírová a ZŠ  

Stříbrnická) 

- navrhujeme schválení odměny pro odcházející ředitelku MŠ Neštěmice (důchod) a 

odměnu pro ředitele Veigenda (50 let) 

- postupovali jsme podle směrnice a zák. práce (jde z prostředků ZŠ a MŠ) 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

512/15       

Stanovení platů a odměn ředitelů škol dle § 224 ZP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e   

1. Mgr. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1.8.2015 (platový výměr č. 40/2015) 

2. Mgr. Michalu Ševcovicovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 

3031/4, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1.8.2015 (platový výměr č. 41/2015) 

B )  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, v platném znění, odměnu k ocenění pracovních zásluh při prvním 

skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod 
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a) Dagmar Brabcové, ředitelce Mateřské školy Neštěmice,Ústí nad Labem, Mlýnská 

385, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/3/2015 

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

zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku 

a) Mgr. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/4/2015 

 

42. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

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

   

Ing.Jakoubková: předloženy návrhy na odměny ředitelů našich p.o. – v současné době se  

hodnotily výsledky hospodaření, schválení ÚZ, kvalita účetních dokladů  

- většinu hodnocení prováděl FO, pouze u ředitele MS a p. Burdové (ta zastupovala 

zesnulého Mgr. Morkese) – jsme navrhovali odměnu my jako OŠKaSS 

- informace o stanovení výše odměn a jejich zdrojů  

- ředitelé musí splnit předepsaná kritéria (odměny za HV) 

- MS měli kladný HV 

- HV schvalujeme za r. 2014 – na ten se vážou tyto odměny  

 

Hlasování o usnesení: 5,1,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan proti 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta nepřítomna 

 

514/15 

Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

       
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,  v   souladu  s ustanovením   §  134   zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, ředitelům příspěvkových 

organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu takto:  

a) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 5/2015) 

b) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 6/2015) 

c) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 7/2015) 

d) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 8/2015) 

e) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 
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nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 9/2015) 

f) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 10/2015) 

g) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 11/2015) 

h) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 12/2015) 

i) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 13/2015) 

j) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 14/2015) 

k) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 15/2015) 

 

l) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 16/2015) 

m) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 17/2015) 

n) Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 18/2015) 

o) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 19/2015) 

p) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 20/2015) 

q) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 21/2015) 

r) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 22/2015) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 23/2015) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 24/2015) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 25/2015) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 26/2015) 

w) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 27/2015) 

x) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 28/2015) 

y) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 29/2015) 

z) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 30/2015) 

aa) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 31/2014) 

bb) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 32/2015) 
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cc) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 33/2015) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 34/2015) 

ee) Dagmar Brabcová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 35/2015) 

ff) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 

786/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 36/2015) 

gg) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 37/2015) 

hh) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 38/2015) 

ii) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 39/2015) 

jj) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 40/2015) 

kk) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 41/2015) 

ll) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 42/2015) 

mm) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 43/2015) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 44/2015) 

oo) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 45/2015) 

pp) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 46/2015) 

qq) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 47/2015) 

rr) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 48/2015) 

ss) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 49/2015) 

tt) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 50/2015) 

uu) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. 51/2015) 

vv) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 52/2015) 

ww) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 53/2015) 

xx) Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 54/2015) 

yy) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 55/2015) 

zz) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 56/2015) 

aaa) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 
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organizace (rozhodnutí č. 57/2015) 

bbb) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 58/2015) 

ccc) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 59/2015) 

ddd) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 60/2015) 

eee) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. 61/2015) 

fff) Jaroslav Haidler, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. 62/2015) 

ggg) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. 63/2015) 

hhh) Marta Burdová, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. 64/2015) 

B )   po v ěřuj e   

1. vedoucí odboru ŠKSS  

a) k podpisu rozhodnutí o odměnách uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení 

 
47. Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 příspěvkových  

      organizací v gesci OŠKSS 

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

 

K tomuto bodu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

513/15 

Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 

příspěvkových organizací v gesci OŠKSS 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. účetní závěrky za účetní období 2014 sestavené k  rozvahovému dni 31.12.2014  

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

a  Městských  služeb  Ústí nad  Labem,  příspěvkové  organizace dle Protokolu  

o schválení účetních závěrek viz příloha č. 1 usnesení  

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací uvedených v bodě A) 1. tohoto 

usnesení k 31.12.2014 včetně jejich rozdělení do fondů viz příloha č. 2 usnesení 

3. ponechání finančních prostředků p.o. Městské služby Ústí nad Labem účelově 

určených, ale v roce 2014 nedočerpaných ve výši 11 576 289,98 Kč ve fondu 
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investic v roce 2015 
 

43. Poskytnutí dotací v oblasti kultury a rozpočtové opatření OŠKSS 

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

 

Ing.Zikmund: předložím tento materiál do ZM – projednáme s Ing. Jakoubkovou 

Ing.Jakoubková: v materiálu je uvedeno, kolik jednotlivé subjekty požadovaly    

- do ZM budou předloženy všechny žádosti, u kterých byl požadavek na finanční 

prostředky vyšší než 50 tis. Kč 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,1 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. zdržela Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

515/15 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury a rozpočtové opatření OŠKSS 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

123 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 123 tis. Kč v položce Kulturní informativní brožura 

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

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

o částku 123 tis. Kč v položce Grantové projekty 

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

a sociálních  služeb určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Pravá Česká veselice“ ve výši 10 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu a sociálních  

služeb určených na „grantové projekty“ a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

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

s „vydáním Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 25 tis. Kč 

b) Kleja (IČ 1181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s „Podporou 

tanečního souboru Romano suno“ ve výši 15 tis. Kč 

c) „Klub ochotníků a přátel loutkového divadla“ (IČ 68974558), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Loutkové divadlo v Ústí nad Labem“  

ve výši 10 tis. Kč 

d) Muška Ladislav (RČ xxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených  
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s „vydáním rozsáhlého románu DIVOTVORCE“ ve výši 20 tis. Kč 

e) Občanské sdružení 400/27 (IČ 26516195), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „aktualizací webu www.usti-ausig.net“ ve výši 4 tis. Kč 

f) Taťána Kindl Nováková (RČ xxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „vydáním knížky poezie“ ve výši 5 tis. Kč 

g) Jiří Umlauf (RČ xxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s „nahrávkou a vydáním nové studiové desky kapely Houpací koně“ ve výši 30 

tis. Kč 

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

a sociálních  služeb určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Národní památkový ústav (IČ 75032333), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Za Pohádkou na zámek 2015“ ve výši 10 tis. Kč 

b) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

(IČ 673803), na částečnou úhradu nákladů spojených se „Společenskou akcí  

k uctění obětí holocaustu, 70 let od osvobození koncentračních  

a vyhlazovacích táborů“ ve výši 17 tis. Kč 

B)  souhlasí  

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

a sociálních  služeb určených na „grantové projekty“ a následné uzavření smlouvy s 

těmito subjekty takto: 

a) 2H Holinger s.r.o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Mumie - alternativní kultura v roce 2015“ ve výši 75 tis. Kč 

b) Kruh fest, spolek (IČ 3124223), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Kulturní festival Kruh“ ve výši 30 tis. Kč 

c) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Tramvaj T2“ ve výši 30 tis. Kč 

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

a sociálních  služeb určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) KULT (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí  

„La Putyka - DOLLS“ ve výši 120 tis. Kč 

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

a sociálních  služeb určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (IČ 27604942), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Labské léto 2015“ ve výši 25 tis. Kč 

C)  neschvaluje 

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

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům: 

a) SVADNET (IČ 26665522), na „Kácení máje 2015“ ve výši 3,5 tis. Kč 

b) SVADNET (IČ 26665522), na „Pálení čarodějnic 2015“ ve výši 4 tis. Kč 

c) Svaz důchodců České republiky, o. s., městská organizace Ústí nad Labem  

(IČ 00408182), na „Vítání jara“ ve výši 3,8 tis. Kč 

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

a sociálních služeb „grantové projekty“ tomuto subjektu: 

a) Centrum podpory zdraví, o.s. (IČ 22608389), na „Cepík, seriál divadelních 

představení pro předškolní děti“ ve výši 49,35 tis. Kč 

D )  n es ouh l as í  
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1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „grantové projekty“ těmto subjektům: 

a) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na „vydávání kulturně informační 

brožury Nové Ústecké přehledy“ ve výši 177 tis. Kč 

E )  ruš í  

1. dotační titul Kulturní informativní brožura 

F)  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu C) tohoto usnesení  

G)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OŠKSS 

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

2. Jaroslavu Haidlerovi, členu Rady města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu B) 1., 2. a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem 

T: 24. 6. 2015 

3. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu B) 3. tohoto usnesení Zastupitelstvu města  

Ústí nad Labem 

                                                                                                         T: 24. 6. 2015 

 

44. Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2015 odbor školství, kultury, sportu a  

      sociálních služeb, kanceláře primátora a změna účelu použití finančních prostředků  

      – oblast sportu 

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

 

Ing.Jakoubková: materiál obdobný, ale v oblasti sportu 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

516/15              

Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2015 - odbor školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb, kanceláře primátora a změna 

účelu použití finančních prostředků – oblast sportu 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ 

v celkové výši 110.000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 
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takto: 

a) Císař Outdoor, z. ú., IČ: 034 43 337, na akci „Císař Spring Challenge“  

ve výši 10.000,- Kč 

b) Hravé Ústí o. s., IČ: 227 48 016, na akci „Pohár města Ústí nad Labem na 

kolečkových saních“ ve výši 20.000,- Kč 

c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

 IČ: 442 26 306 na akci „Ústecký pohár mládeže v boxu – Turnaj OH nadějí“ ve 

výši 40.000,- Kč 

d) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 na akci „Mistrovství České 

republiky – FUTSAL FIFA ŽEN“ ve výši 40.000,- Kč 

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce volnočasového kalendáře“ 

v celkové výši 61. 000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto: 

a) Jezero Milada, IČ: 750 72 483, na akci „Cyklozávody Jezero Milada 2015“ ve 

výši 36.000,- Kč 

b) Sportovní Klub PRONAKO Hostovice, IČ: 442 26 829, na akci „Hostovická 

čarodějnice, Dětský den, Loučení s létem, Mikulášská besídka“ ve výši 25.000,- 

Kč 

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

a sociálních služeb určených na oblast „Mimořádné akce a události“ v celkové výši 

84.500,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) KARATE KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 227 24 214 – „Sportovní příprava 

mládeže na MS, ME a MČR“ ve výši 15.000,- Kč 

b) „Ústecký Arcus – občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných 

příslušníků a přátel“, IČ: 445 53 374 na „Aktivizační cvičení  

a plavání v bazénu MN Ústí nad Labem“ ve výši 3.500,- Kč 

c) Ústecký adrenalin team, o. s., IČ: 229 09 214 na akci „Uhelný muž“  

ve výši 20.000,- Kč 

d) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky  

Ústí nad Labem, IČ: 445 57 523 na akci „Pohár primátora“ ve výši  

46.000,- Kč 

B) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. změnu účelu použití finančních prostředků v oblasti sportu – Sportovní kalendář 

určených na akce: Mattoni půlmaraton Ústí nad Labem, Česká pojišťovna Mizuno 

RunTour a North Cup 2015 

C) n e s c h v a l u j e 

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

a sociálních služeb těmto subjektům: 

a) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 – mimořádná žádost „Podpora 

talentovaných sportovců v jejich výkonech nad rámec regionu  

a republiky“ ve výši 40.000,- Kč 

b) Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ: 727 42 127 – „Dlouhodobá činnost organizace členská základna do 18 let - 

šeky“ ve výši 11.200,- Kč 

c) Filip Hrdlička, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx – 

„Reprezentace města a kraje“ ve výši 50.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu určených 

na oblast „Mimořádné akce a události“ tomuto subjektu: 
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a) Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ: 727 42 127 – „Dlouhodobá činnost organizace, členská základna do 18 let“ 

ve výši 11.200,- Kč 

D) n e s o u h l a s í 

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Ostatní - mimořádné žádosti o 

dotaci“ těmto subjektům: 

a) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067 

na akci „Reprezentace města Ústí nad Labem – extraliga stolního tenisu“ ve výši 

400.000,- Kč 

b) TJ Střekov, o. s., IČ: 005 27 033 – mimořádná žádost o dotaci na provoz a 

údržbu sportovního areálu ve výši 55.000,- Kč 

c) FK Ústí nad Labem – mládež, o. s., IČ: 270 48 128 na akci „Mezinárodní 

fotbalový turnaj Adviso Cup 2015“ ve výši 80.000,- Kč 

2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast „Mimořádné akce a události“ tomuto 

subjektu: 

a) Aeroklub Ústí nad Labem, IČ: 183 81 928 – provoz a údržba letiště  

a provoz a údržba letadel ve výši 840.000,- Kč (70.000,- Kč / měsíc) 

E) z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu C) tohoto usnesení  

F) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD, vedoucí OŠKSS 

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

2. Milanu Krejčímu, členu Rady města pro oblast sportu 

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

Labem 

T: 24. 6. 2015 

3. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města  

a) předložit návrh dle bodu D) 2. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: 24. 6. 2015 

 

45. Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb z Fondu primátora 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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 517/15 

Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb 

z Fondu primátora 

  
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

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

a sociálních služeb určených na podporu mimořádných žádostí zaslaných Kanceláři  

primátora a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Svaz důchodců České republiky, městská organizace Ústí n. L., IČ: 00408182, 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností Svazu důchodců ČR v Ústí 

nad Labem ve výši 33.750,- Kč za podmínky navázání spolupráce a komunikace 

se Statutárním městem Ústí n. L. 

b) Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z., IČ: 25488627, 

na odbornou konferenci „14. Perinatologické dny Ústeckého kraje“ ve výši 

10.000,- Kč 

c) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Fakulta zdravotnických studií, 

IČ: 44555601, na mezinárodní vědeckou konferenci „Nové trendy 

ve zdravotnických vědách“ ve výši 9.000,- Kč 

d) BOS. org s. r. o., IČ: 64049876, na výukovou akci „Live surgery 

Cerebrovascular and Skull Base, Transtemporal Approaches and Intensive EC-

IC Bypass Course“ ve výši 25.000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e  

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

a sociálních služeb těmto subjektům: 
a) Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z., IČ: 25488627 

na „22. Česko – Japonské sympozium“ ve výši 20 000,- Kč 

C) z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí OŠKSS 
a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

D) u k l á d á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD, vedoucí OŠKSS 

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

        

46. Pověření komisí rady města ke zpracování metodiky výběru   a oceňování občanů a  

      institucí  

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

 

Ing.Jakoubková: chceme pověřit jednotlivé komise RM k vypracování uvedené metodiky 

p.Hausenblas: komise by si měla stanovit metodiku - jak bude monitorovat, kdy pozvat  

všechny oceněné – jak často a zda vůbec  

- reagovat na mimořádné situace (úspěchy) – každá komise má jinou oblast  

- bude se jednat o společenské ocenění  (nikoliv finanční odměna) 
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Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav nepřítomen 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

518/15          

Pověření komisí rady města ke zpracování metodiky výběru a 

oceňování občanů a institucí  

 
Rada města po projednání 

 
A )  p ov ěřu j e  

1. Školskou komisi, Kulturní komisi, Komisi mládeže a sportu a Sociálně zdravotní   

komisi  rady  města    

a) přípravou návrhu metodiky výběru a oceňování občanů a institucí 

B) ukládá  

1. komisím Rady města Ústí nad Labem, uvedeným v bodě A) 1. tohoto usnesení  

a) předložit návrh metodiky výběru a oceňování občanů a institucí radě města ke 

schválení  

              T:  1. 9.  2015 

 

48. Bod byl stažen.  

 

49. Rozpočtové opatření finančního odboru – neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ  

      Palachova, p.o. a ZŠ Vojnovičova, p.o. 

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

 

Ing.Jakoubková  předloženo RO pro 2 ZŠ, které nemají vlastní jídelnu a vývařovnu – mají  

pouze výdejnu 

- informace o zajištění a financování dopravy jídla, o příspěvcích pro zaměstnance škol 

(úhrada ze strany zaměstnavatelů za obědy) 

- od 1.1. 2015 došlo ke změně formy stravování 

- kapacita jídelen se navyšuje podle kapacity žáků  

- ZŠ Vojnovičova si dováží jídlo sama (i pro zaměstnance)  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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519/15       

Rozpočtové opatření finančního odboru – neinvestiční příspěvek 

na provoz ZŠ Palachova, p.o. a ZŠ Vojnovičova, p.o. 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu finančního odboru  

ve výši 365 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku  

365 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím takto: 

- ZŠ Palachova     ve výši 215 tis. Kč 

- ZŠ Vojnovičova     ve výši 150 tis. Kč 

  

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

      náhrady   

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA nepřítomen Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

520/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS v celkové výši 230,32 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 230,32 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy (pojistné náhrady) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 181,28 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků n provoz pro  příspěvkové  organizace  v celkové výši 

49,04 tis. Kč takto: 
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- Městské služby Ústí nad Labem    19,21 tis. Kč 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem   29,83 tis. Kč 

 

51. RO OŠKSS – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění  

      bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové  

      ochrany na území ČR v roce 2015 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA nepřítomen Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

521/15 

RO OŠKSS – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR 

v roce 2015 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 42 tis. Kč – snížení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem poskytnuté na zajištění 

bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území ČR v roce 2015 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 42 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 28 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy  

a majetku o částku 14 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. ukončení nájmu paní Gulbanu Jaumutbayeva ke dni 31. 5. 2015 

 

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

      účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění bydlení azylantů a osob  

      s udělenou mezinárodní ochranou formou doplňkové ochrany na území ČR v roce  

      2015 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 
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Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA nepřítomen Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

522/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

na zajištění bydlení azylantů a osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou doplňkové ochrany na území ČR v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 161 tis. Kč k zapojení účelové neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění 

bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území České republiky v roce 2015 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 161 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 115 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM v položce údržba a 

opravy místních komunikací o částku 46 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč  

dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

T: do 30. 11. 2015 

 

53. Rozpočtové opatření OŠKSS a FO - příspěvek na provoz ZŠ Hlavní, p.o. 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA nepřítomen Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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523/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS a FO - příspěvek na provoz ZŠ 

Hlavní, p.o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OŠKSS a FO  

ve výši 282 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 282 tis. Kč z položky oprava a údržba  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ 

Hlavní, p.o. ve výši 282 tis. Kč  

 

 

 

 

54. RO OŠKSS a ORM – investiční příspěvek Městským službám Ústí nad Labem,  

      příspěvkové organizaci 

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

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

524/15 

RO OŠKSS a ORM – investiční příspěvek Městským službám Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizaci 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS a ORM ve výši 500 tis. Kč takto: 

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

rezerva sk. 03 o celkovou částku 500 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 03 - poskytnutí 

investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, v celkové výši 500 tis. Kč na investiční akce takto: 

- „Vybudování studny pro stadion Neštěmice“ ve výši 250 tis. Kč 
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- „Městské lázně – měření a regulace tepla“ ve výši 250 tis. Kč 

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

      účelové dotace z MK 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

525/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové dotace z MK 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

50,00 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem 

kultury ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Muzeu města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci, ve výši 50,00 tis. Kč na projekt „Zpřístupnění katalogu 

knihovny na internetu a jeho využití ve studovně knihovny“ 

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

17,00 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem 

kultury ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 17,00 tis. Kč na realizaci 

projektu „25. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických 

těles 2015 – 2.etapa Trmice“ 
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56. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení  

      účelové dotace z MMR a Ústeckého kraje 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

526/15        

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové dotace z MMR a Ústeckého kraje 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

28,78 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28,78 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, ve výši 28,78 tis. Kč na úhradu nákladů na mimoškolní výchovu 

dětí a mládeže 

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

583,03 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 583,03 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

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

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

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, ve výši 583,03 tis. Kč na účel vzdělávacích seminářů 

     

57. Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence kriminality 2015 

      Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP    

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 
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Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

527/15    

Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence 

kriminality 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere   na   v ědo mí  

1 .  výsledek „Programu prevence kriminality v roce 2015“, kde Statutární město Ústí 

nad Labem uspělo s projekty: 

a) Asistent prevence kriminality 1, Městská policie 

b )  Asistent prevence kriminality 2, Městská policie 

c )  MP dětem, Městská policie 

d )  Prevence nás baví, Spirála 

e )  „Nuda? Fakt neznám!“, Člověk v tísni, o. p. s. 

f )  Nadare – Nebát se II., Oblastní charita Ústí nad Labem 

2 .  přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu A) 1., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2015 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 206,8 tis. Kč 

B )  s c h v a l u j e 

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 1 158,00 tis. Kč na jím schválené 

projekty dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1 158,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 158,00 tis. Kč v položce 

účelové tranfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení   neinvestiční  části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 

158,00 tis. Kč v položce prevence kriminality takto: 

- Asistent prevence kriminality 1, Městská policie                        235 tis. Kč 

- Asistent prevence kriminality 2, Městská policie                        506 tis. Kč 

- MP dětem, Městská policie                                                          120 tis. Kč 

- Prevence nás baví, Spirála                                                           134 tis. Kč 

- „Nuda? Fakt neznám!“, Člověk v tístni, o. p. s.                            83 tis. Kč 

- Nadare – Nebát se II., Oblastní charita Ústí nad Labem              80 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a Městské policie ve výši 286,8 tis. Kč na 

zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence kriminality takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

286,8 tis. Kč v položce provozní výdaje 

b) zvýšení   neinvestiční  části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

286,8 tis. Kč v položce prevence kriminality takto: 

- Asistent prevence kriminality 1, Městská policie                          27 tis. Kč 

- Asistent prevence kriminality 2, Městská policie                          97 tis. Kč 
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- MP dětem, Městská policie                                                            34 tis. Kč 

- Prevence nás baví, Spirála                                                              22,3 tis. Kč 

- „Nuda? Fakt neznám!“, Člověk v tístni, o. p. s.                             14 tis. Kč 

- Nadare – Nebát se II., Oblastní charita Ústí nad Labem               12,5 tis. Kč 

- Chceme pracovat, Poradna pro občanství                                       50 tis. Kč 

- Pomoc rodinám odsouzených, Oblastní charita Ústí n.L.               30 tis. Kč 

4. uzavření smluv s partnery jednotlivých projektů dle bodu B) 2. tohoto usnesení.           

Obsahem těchto smluv budou dodavatelské služby na realizaci jednotlivých 

projektů. 

C) u k l á d á 

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí nad Labem  

a) uzavřít smlouvy s jednotlivými dodavateli služeb dle bodu B) 2. tohoto usnesení 

                                                                                                                T: 31.7.2015    

 

58. „Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy o obstarání správy, uskladnění a výkonu dalších  

      práv a povinností souvisejících s instalací mobilních protipovodňových zábran“ mezi  

      Statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem,  

      příspěvkovou organizací 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

p.Němeček: dotaz, zda proběhla debata o využití prostor  

 

p.Hausenblas: prověřujeme možnost koupě od ČD, kde je velký sklad, který by mohl využívat  

i magistrát, příp. i p.o. - řešíme 

- zábrany by měly být uskladněny na straně Střekova, protože jsou pro něj určeny  

Ing.Heymerová: nové jsou uskladněny v Hostovicích, kde je sklad Povodí Labe  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

528/15 

„Dodatek č. 4 Mandátní smlouvy o obstarání správy, uskladnění a 

výkonu dalších práv a povinností souvisejících s instalací 

mobilních protipovodňových zábran“ mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, 

příspěvkovou organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Dodatku č. 4 „Mandátní smlouvy o obstarání správy, uskladnění a výkonu 

dalších práv a povinností souvisejících s instalací mobilních protipovodňových 
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zábran“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad 

Labem, příspěvkovou organizací 
 

59. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost odborného lesního  

      hospodáře za 4. čtvrtletí 2014 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing.Heymerová: předloženo RO, které se týká činnosti odborného lesního hospodáře  

(průtočka) 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

529/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 49,84 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 49,84 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

49,84 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2014 

pro Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

     
60. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí investiční dotace na akci  

      „Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č.3456/7, k.ú. Ústí nad  

      Labem“ 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing.Heymerová: předloženo RO k přijetí investiční dotace na uvedenou akci -  dotace od MŽP  

ČR ve výši 4 mil Kč – jedná se o rozdělení do jednotlivých položek (v rámci MmÚ) 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 
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530/15       

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí 

investiční dotace na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši  4 037,80 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 3 900 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 3 900 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 137,80 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05  o 137,8 tis. Kč na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem“ 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši  237,52 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 237,52 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05 o 237,52 tis. Kč na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad Labem“ 

 

61. Studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady  

      včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 

       Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing.Heymerová: studii jsme si nechali zpracovat od spol. EKO-KOM, má sloužit jako  

podklady o žádosti o dotace a budoucí plán odpadového hospodářství 

- dotace na kompostéry – umístili jsme se na 4. místě s tisícem žádostí a měli bychom ji 

obdržet  

- bude nutná spoluúčast města – schváleno v loni podání žádosti (dělal ORM) 

- písemné potvrzení jsme zatím nedostali, ověřeno jen elektronicky  

- udržitelnost projektu je 5 let, s každým jednotlivcem se bude uzavírat smlouva  

- bude náročné na zúřadování (uzavření smlouvy s každým, problematické inventury, 

fyzické kontroly) 

p.Němeček: zvážit možnost zřídit obecní kompostérny na každém obvodě 

Ing.Heymerová: umístění musí být na vlastním pozemku, musí se provozovat – oplotit, hlídat  

- potřebujeme personální posílení – řeším s tajemníkem MmÚ, protože to nebylo 

součástí dnešního materiálu s navrženými organizačními změnami 

- studie AVE – dostala jsem ji včera, informace o obsahu  
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Hlasování o usnesení: 7,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 

 

531/15 

Studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a 

ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. studii „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady 

včetně obalové složky v Ústí nad Labem“ 

2. doporučení komise ŽP – personálně posílit OŽP za účelem zřízení pracovního místa 

pro odpadového hospodáře 

        
62. Zapojení Statutárního města Ústí nad Labem do soutěže  „ Koruna za kilo – soutěž  

      měst s Primou“ 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

ing.Heymerová: výše uvedená akce je celorepublikovým projektem – spolupořadatelem je  

firma Asekol, informace o programu pro města  

- výnos z kontejneru – jde pro Národní radu pro lidi se zdravotním postižením  

- veškeré odpady z 26 červených kontejnerů se započítají do této soutěže 

- za každý 1 kg obdržíme místo 1 Kč 10 Kč 

- sbírají se drobné elektrospotřebiče - feny, klávesnice, mixéry apod.  

- bohužel nám kontejnery po městě vykrádají  

 

Hlasování o usnesení:  7,0,0  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel nepřítomen 

  Tomková Yveta ano 

 

532/15 

Zapojení Statutárního města Ústí nad Labem do soutěže  

„Koruna za kilo – soutěž měst s Primou“ 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. účast Statutárního města Ústí nad Labem a zařazení do soutěže s názvem „Koruna 

za kilo – soutěž měst s Primou“  

 

64. Deklarace rady města 

      Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora 

 

Bc.Mata: odkaz na důvodovou zprávu – jednou z priorit volebního programu bylo  

transparentnější a čitelnější město – jeden z nástrojů je rozklikávací rozpočet  

- čerpáme ze zkušenosti kraje, který ho má 

- lze se v něm proklikat až do detailu 

- propojení se systémem Navision 

- elektronické jednání RM – přechod od papírové formy na elektronickou 

- velká spotřeba papíru, náklady na kopírování (tonery, energie) 

- nákup tabletů nebo notebooků - popis procesu elektronických materiálů 

- návratnost už v 1. roce  

- ot. řešení formy materiálů pro zastupitele  

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

533/15 

Deklarace rady města 

  
Rada města po projednání 

 

A )  d ek l a ru j e  

1. vůli všech členů rady města k zajištění: 

a) tzv. rozklikávacího rozpočtu 

b) elektronického jednání rady a zastupitelstva města 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

a) ve spolupráci se společností Metropolnet a.s. zajistit dodání potřebného SW ve 

smyslu bodu A) tohoto usnesení 

T: co nejdříve 

   

65. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  

      výpůjčce se společností DARUMA spol. s r.o. na provozování zvukových  

      informačních nosičů Daruma City Voice  
      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

p.Hausenblas: informace z jednání s firmou Daruma, s.r.o. 

- -  informace o smlouvě o obchodní spolupráci – obsahuje opci, smlouva do r. 2023 

- rozvoj systému – informace ze zkušenosti z Mladé Boleslavi 
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- podporuji uzavření smlouvy s touto firmou, rizika pronájmu nejsou, přípojka je,  

je zprojektováno, stavebně připraveno 

- aktualizace každé 4 roky – jsou s tím náklady, zařazení nově vzniklých turistických 

atrakcí  

 

Hlasování o usnesení: var. 2 – 5,0,3  

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav zdržel 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan zdržel 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel zdržel 

  Tomková Yveta ano 

 

534/15     

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce se společností DARUMA spol. s r.o. na 

provozování zvukových informačních nosičů Daruma City Voice  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o výpůjčce se společností DARUMA spol. s r. o. do 28. 2. 2023 
   

66. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem změna společenské smlouvy 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

p.Hausenblas:  ze strany THMÚ iniciována změna společenské smlouvy, informace o rozsahu  

dodatku  

-  změny se týkají výše rezervního fondu a dále terminologie (zák. o obchodních 

korporacích) 

- budeme řešit formulace rozsahu pravomocí DR  

- rezervní fond je věc účetní  

- upozornění na střet zájmů 

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

535/15      

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem změna společenské 

smlouvy 
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Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se změnou společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s.r.o. v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora  

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 24. 6. 2015 

       
67. Vyjádření ke Konceptu územně technické studie „Nová trať Litoměřice – Ústí nad  

      Labem – st. hranice SRN“ - informace 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

p.Hausenblas: rekapitulace důvodové zprávy, informace o plánované síti Rychlých spojení   

-    uvažovaná trať přes jezero Milada - narušilo by to projekt jezera Milada  

- zásadní nesouhlas – preferujeme 2 varianty – popis  

- formulace vyjádření města - konzultováno s architektem  

- předpoklad realizace – horizont 15 let 

- máme uloženo dopracování ÚP – brát na zřetel v ÚP variantu realizace přivaděče 

 

 

 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

 536/15      

Vyjádření ke Konceptu územně technické studie „Nová trať 

Litoměřice – Ústí nad Labem – st. hranice SRN“ - informace 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í  

1. předložené vyjádření ke Konceptu územně technické studie „Nová trať Litoměřice 

– Ústí nad Labem – st. hranice SRN“ 

 
       

69. Regulace hazardu     (na stůl) 

      Předkládá: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora 

 

p.Hausenblas: materiál připraven z časových důvodů na stůl - vyjádření ÚOHS  
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-  materiál obsahuje i druhé vyjádření: Asociace kasín ČR v oblasti očekávaných výnosů  

      -   dát MO k vyjádření, RM by měla poté projednat  

Ing.Zikmund: potřebujeme se seznámit se s obsahem a poté projednat na poradě vedení,  

v RM  

Bc.Bohuňková: vzít materiál na vědomí – ústní informaci o stavu přípravných prací na OZV o  

regulaci hazardu  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

537/15        

Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. ústní informaci o stavu přípravných prací na obecně závazné vyhlášce o regulaci 

hazardu 

 

71. Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 

Ing.Zikmund: na minulém ZM JŘ s ohledem na připomínky stažen 

- návrh JŘ byl rozeslán všem členům opozice, snaha získat informaci o doručení 

- od nikoho jsem nedostal připomínku 

p.Hausenblas: s ohledem na připomínky členů ZM  byla pasáž o vykázání z JŘ odstraněna  

Bc.Mata: podpora JŘ ZM – členové ZM měli opakovaně možnost vyjádřit se  

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0   

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. nepřítomna Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

538/15 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ouh l as í  

1. s návrhem jednacího řadu Zastupitelstva města Ústí nad Labem v předloženém znění 

B)  uk lád á   
     1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města  

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

         T: 24. 6. 2015 

 

72. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 
      Předkládá: Milan Krejčí, radní města 

 

p.Krejčí: předloženo RO ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci šaten a klubovny pro TJ Mojžíř 

- informace o stávajícím špatném technickém stavu  

 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

539/15        

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Neštěmice ve výši 300,00 tis. Kč takto: 

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

investiční rezerva o částku 300,00 tis. Kč  

b) poskytnutí účelové investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 300,00 tis. Kč, 

sk. 01 na akci „Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř “ - PD 
 

76. Průběžná zpráva k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č.  

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

       Předkládá: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora 
 

 Bc.Bohuňková: vypracována informativní zpráva pro RM od Mgr. Husáka  

- nová povinnost pro obce, přidělává nám to starosti – jsou tam právní nedostatky 

- informace o situaci ve městě – neexistuje k tomu jednotná metodika, proto jsou 

problémy, ty průběžně řešíme 

- výčet rizik spojených s neudělením souhlasu, rozbor legislativy  

- objevila se řada nových ubytoven  

- zítra jednání s ÚP – snaha postupovat jednotně  

- návrh kritérií pošlu starostům MO – poté je projednáme a následně pošlu 

ombudsmance, která je se situací je obeznámena  
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Hlasování o usnesení: RM bere na vědomí : 8,0,0 

Zikmund Josef, Ing. ano 

Hausenblas Martin, MBA ano Haidler Jaroslav ano 

Mata Martin, Bc., MBA ano Krejčí Milan ano 

Bohuňková Jana, Bc. ano Štěpař Pavel ano 

  Tomková Yveta ano 

 

540/15 

Průběžná zpráva k udělování souhlasu obce podle ustanovení § 33 

odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném 

znění 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e    n a    v ě d o m í 

1. průběžnou   zprávu  k  udělování  souhlasu  obce  dle  ust. §  33   odst.   6   zákona 

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

 

 

 

 

 

 

 

Různé: 

Ing.Zikmund: termín tiskové konference -  pátek 12. 6. 2015 od 10 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z 15. RM 

70 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 17,30 hodin. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

Bc. Martin Mata, MBA……………………………….. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Josef Zikmund 

    Primátor města  
 

 

Seznam použitých zkratek: 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí             MO – městský obvod 

MS – Městské služby     MmÚ – magistrát  

PD – projektová dokumentace   PEO KT – právně ekonomické odd. 

OK – odbor kontroly     MNT - Metropolnet 

p.o. – příspěvková organizace   RM – rada města 

ÚP – Úřad práce     ZM – zastupitelstvo města 

MK – majetková komise    FÚ – Finanční úřad 

ÚK – Ústecký kraj     RO – rozpočtové opatření 

VŘ – výběrové řízení     DPH – daň z přidané hodnoty 

DR – dozorčí rada     SZK – sociálně zdravotní komise 

VHČ – vedlejší hospodářská činnost   KK – kulturní komise 

ZŠ – základní škola      PM – plná moc 

OŠKaSS – odbor školství, kultury a sociálních služeb 

OK – odbor kontroly     ZK – základní kapitál  

KT – kancelář tajemníka    PÚ – Památkový ústav 

VO – vedoucí odboru     JŘ – jednací řád  

SpO – správní odbor     ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

BD – bytové družstvo     ODM – odbor dopravy a majetku 

IT, IS – informační technologie, systém                   NS, KS – nájemní, kupní smlouva 

OR – obchodní rejstřík                                              VB – věcné břemeno 


