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Z Á P I S 
15. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 3. 6. 2019 

Jednání zahájil a řídil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.  

 

Omluveni:   Ing. Pavel Tošovský, Ing. Eva Fialová – pozdější příchod 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Tomáš Vlach 

    Mgr. Michal Ševcovic 

 

Zapisovatelka:   Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

 

55. Odkoupení areálu UJEP – Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

56. Rozpočtové opatření ODM  – odstranění nestabilního skalního bloku – Mariánská 

skála 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

57. Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. za rok 2018     

      Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 

 

58. SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené verzi  

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Návrh zařadit bod č. 58 – SUMF – předřadit za bod č. 18 – hlasování: 7,0,0 

Návrh předřadit bod č. č. 55 a 56 za bod č. 33 – hlasování: 7,0,0 

Hlasování o upraveném programu jednání: 7,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Materiály č. 55, 56 a 57 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 10, 13, 14, 18, 34, 51 

 

Poznámka: 

K bodu č. 31 přizváni Ing. Libor Turek, Ph.D. - výkonný ředitel DPmÚL, Ing. Simona Mohacsi, 

MBA – náměstek pro ekonomii a obchod, Bc. Martin Prachař – předseda představenstva  

K bodu č. 35 přizván Ing. Martin Mata, MBA 

 

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

 



15. RM 

2 
 

Schválený program jednání:  

 

1. Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně z příjmů města 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

       

2. Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

3. Veřejná zakázka „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. 

a IV. etapa“ – zhotovitel stavby  – výběr dodavatele  

     Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů 

a doprovodného programu v letech 2019 – 2022“ 

     Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“  

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

6. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

7. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí  

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

8. Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace na výkon sociální 

práce 

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

9. Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

    Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

10. Demolice objektu na p.č. 423, v k.ú. Klíše“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

  

11. Rozpočtové opatření OIÚP – „Městský stadion – dovybudování areálu – II. a V. etapa“ 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

12. Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

13. Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 – podání žádosti o dotaci 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

14. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010527 projektu „Nevyhazuj to, 

kompostuj“ 

       Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

15. Finanční ukončení projektu Schichtova epopej 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 
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16. Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Krizové byty 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

17. Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Oslavy 770 let královského města Ústí 

nad Labem 

       Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

18. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

58. SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené verzi  

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

19. Rozpočtové opatření ODM – úhrada věcného břemene 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

20. Rozpočtové opatření ODM v investiční části výdajového rozpočtu 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

21. Rozpočtové opatření ODM – nákup karet SAM pro elektronický odbavovací systém 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

22. Rozpočtové opatření ODM – investiční část výdajového rozpočtu 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

23. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

24. Velkoplošné opravy komunikací – dodatky smluv 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

25. Záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Důlce 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

26. Bezúplatné nabytí movitého majetku v areálu Důlce 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

27. Prodej pozemků v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

28. Dodatek k příkazní smlouvě o obstarávání správy centra – Městské služby Ústí nad 

Labem, p. o. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

29. Žádost o finanční vyrovnání za rok 2018  - provoz Městského stadionu ÚL 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

30. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - rozšíření pojištění „vodovodních škod“ 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 
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31. Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚL a.s. za rok 2018 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

32. Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – Dodatek č. 10 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

33. Likvidace vyvýšených květníků a bazénu mezi ABC domy v ul. Dlouhá 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

55. Odkoupení areálu UJEP – Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

56. Rozpočtové opatření ODM  – odstranění nestabilního skalního bloku – Mariánská 

skála 
       Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

34. Jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace 

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

 

35. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

36. Navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Jitřní 

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

 

37. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 

organizacím z oblasti školství 

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

 

38. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací 

pro příspěvkové organizace 

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

 

39. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním 

školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha 

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

 

40. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 

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

 

41. Souhlas zřizovatele Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové 

organizace s použitím rezervního fondu k posílení fondu investic  

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

 

42. Souhlas s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad Labem o příspěvek 

z Fondu Ústeckého kraje   

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

 

 



15. RM 

5 
 

43. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2019 

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

 

44. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

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

 

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

postižených osob“ 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

46. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Podpora sportovních aktivit 

handicapovaných sportovců“ 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

47. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“ 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

48. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

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

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

50. Mistrovství České republiky v požárním sportu – Smlouva o spolupráci a poskytnutí 

dotace 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

51. Rozpočtové opatření OKSS 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

52. Změna organizační řádu MmÚ 

      Předkládá: Ing. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

53. Rozpočtové opatření KP a KT 

      Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

54. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 

poskytnutí dotace 

       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

57. Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. za rok 2018     

      Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 

 

58. SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené verzi  

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 
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1. Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně z příjmů města 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

       

Ing. Jakubec: formální akt, který zákon vyžaduje (zapojení daně z příjmů do rozpočtu města)  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

346/15R/19 

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně 

z příjmů města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů 

právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2018 ve výši 

67 115,03 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 67 115,03 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

67 115,03 tis. Kč v položce daně (daň z příjmů právnických osob) 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

Labem 

                                                                                T: 17. 6. 2019 

 

2. Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: RO, kterým se navrhuje poskytnout dotaci pro MO Neštěmice ve výši 1,1 mil.  

Kč na základě jejich žádosti (je přílohou) – na VPP  

Ing. Nechybová: příslib MO na VPP plníme, 2 MO nepředložily zcela správně žádosti  - minulý  

týden proběhla schůzka s vedeními MO – své žádosti upraví a projednáme na dalším  

jednání RM 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení:  7,0,0 

 

347/15R/19 

Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Neštěmice ve výši 1 195,61 tis. Kč dle žádosti 

MO ze dne 15. 5. 2019  

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 195,61 tis. Kč takto: 

 



15. RM 

7 
 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 195,61 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Neštěmice ve výši 1 195,61 tis. Kč v položce dotace pro MO na 

výkon státní správy a samosprávy 

 

3. Veřejná zakázka „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. 

a IV. etapa“ – zhotovitel stavby  – výběr dodavatele  

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: vítězná nabídka na uvedenou dostavbu areálu - Městský stadion, přihlásily  

se 2 firmy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

348/15R/19 

Veřejná zakázka „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a IV. etapa“ – zhotovitel stavby  – výběr 

dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Městský 

stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ 

část A: II. etapa takto: 

1. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

2. RAVEK s. r. o. 

2. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Městský 

stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ 

část B: V. etapa takto: 

1. VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

2. RAVEK s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. 

etapa – zhotovitel stavby“ Část A: II. etapa dodavatele, který se umístil na prvním 

místě v pořadí, tj. VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 

326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638, s nabídkovou cenou ve výši 2 453 097,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu – II. a V. 

etapa – zhotovitel stavby“ Část B: V. etapa dodavatele, který se umístil na prvním 

místě v pořadí, tj. VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 

326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638, s nabídkovou cenou ve výši 7 656 380,29 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ Část A: II. etapa dle 

ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů, dodavateli VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem 

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638. a v případě, že dodavatel, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se 

umístil na druhém místě v pořadí 

2. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion Ústí nad Labem – 

dovybudování areálu – II. a V. etapa – zhotovitel stavby“ Část B: V. etapa dle 

ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dodavateli VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem 

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ: 279 67 638 a v případě, že dodavatel, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se 

umístil na druhém místě v pořadí 

 

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů 

a doprovodného programu v letech 2019 – 2022“ 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: VZ - soutěžíme 4 roky dopředu  

- součástí zakázky jsou stánky, osvětlení (15-20 stánků vzhledem k omezené ploše) 

Mgr. Ing. Nedvědický: doplnění usnesení v bodě C) doplnění Mgr. Krska – posílení obálkové  

a hodnotící komise, jako náhradník: Mgr. Vlach 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,0 

 

349/15R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Ústecké Vánoce – produkce vánočních 

trhů a doprovodného programu v letech 2019 – 2022“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústecké Vánoce – produkce 

vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022“ s předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 5 038 678,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústecké Vánoce – produkce vánočních 

trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022“ 

B) p o v ě ř u j e 

1. Ing. Anetu Tínkovou, referent veřejných zakázek právního odboru 

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

„Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 

2019-2022“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením oddělení veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou názvem 

„Ústecké Vánoce – produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 

2019-2022“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Ing. Anety Tínkové 
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C) j m e n u j e   o b á l k o v o u   a   h o d n o t í c í   k o m i s i   v e   s l o ž e n í: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Martin Kohl – vedoucí OKSS 

b) Bc. Martina Čmejlová – referent OKSS 

c) Bc. Linda Štrymplová – referent OKSS 

d) Ing. Aneta Tínková – referent veřejných zakázek, PO 

e) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO 

f) Mgr. Martin Krsek – zastupitel města 

2. náhradníci: 

a) Bc. Gabriela Krčilová – referent OKSS 

b) Ing. Dana Selingerová – referent OKSS 

c) Klára Popelková – referent OKSS 

d) Ing. Kateřina Marešová – pověřená vedením oddělení veřejných zakázek, PO 

e) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO 

f) Mgr. Tomáš Vlach – náměstek primátora 

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“  

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: opětovné vyhlášení VZ na přepážkové centrum 

- DZ – je uvedeno, že se bude realizovat na 3 části, ale po projednání s OIÚP –pouze 

2 části   

- SO 05 – rotační kartotéky by byly vynechány a nahrazeny jiným druhem s určitou 

kapacitou 

- objem financí zůstává ve stejné výši  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 3,0,5 (zdrželi se: Mgr. Ing. Nedvědický, Mgr. Vlach, Ing. Fialová, 

Ing. Kirbs, Mgr. Ševcovic) 

 

6. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: RO – příspěvky - smlouvy na pěstounskou péči  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

350/15R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 4 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 4 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS ve výši 1 518,30 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 výdajového rozpočtu OSV o částku 1 518,30 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 895,50 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 304,50 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 182,10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 136,20 tis. Kč 

 

7. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí  

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: RO na výkon SPOD – 9 mil. Kč, druhá splátka přijde v srpnu (mzdové a jiné  

nákladů v souvislosti s výkonem SPOD) 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

351/15R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí  

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 9 572,15 tis. Kč určené 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 9 572,15 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 5 597 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 903 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 771,65 tis. Kč 

v položce sociálně-právní ochrana dětí  

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 300,50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 
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8. Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace na výkon sociální 

práce 

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: RO - dotace na SP – náklady převážně mzdové – celoroční dotace, přerozdělíme  

i na MO  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

352/15R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace 

na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 3 502,56 tis. Kč – zapojení 

neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 502,56 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 134 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce takto: 

- MO město                                                                                405 tis. Kč 

- MO Severní Terasa                                                                  324 tis. Kč 

- MO Neštěmice                                                                         243 tis. Kč 

- MO Střekov                                                                              162 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 717,30 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 583,84 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 59,42 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 8 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

 

9. Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

    Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: RO - zapojení příjmů z KÚ na provoz dětského dopravního hřiště  

- údržbu si děláme sami, proto i technické prostředky, výměna kol a jiných zařízení, 

doplnění reflex vest atd.  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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353/15R/19 

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 75 tis. Kč takto:  

a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 75 tis. Kč v položce příjmy 

z vlastní činnosti, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

75 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

10. Demolice objektu na p.č. 423, v k.ú. Klíše“ – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

  

Ing. Šartnerová: uzavření dodatku č. 1 – demolice objektu bývalé konírny – kontrola objemu  

 odpadu (odlišné množství) – nutno uzavřít předložený dodatek  

- - návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

354/15R/19 

Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše“ – uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. 

Klíše“ 

 

11. Rozpočtové opatření OIÚP – „Městský stadion – dovybudování areálu – II. a V. etapa“ 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: RO – v návaznosti na bod 3 – II. a V. etapa – chybí finanční prostředky na  

uvedené věci – situace ve stavebnictví se změnila – potřeba posílit rozpočet  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

355/15R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Městský stadion – dovybudování 

areálu – II. a V. etapa“ 

 
Rada města po projednání 
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A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 750,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 750,00 tis. 

Kč u „Investiční rezervy OIÚP“  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 750,00 tis. 

Kč na akci „Městský stadion – dovybudování areálu“  

 

12. Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: RO - finanční prostředky na mzdy za I. kvartál letošního roku  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

356/15R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

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

výši 450,92 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního 

rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 450,92 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

326,91 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

111,14 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

ve výši 12,87 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 

 

13. Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 – podání žádosti o dotaci 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: podání žádosti na asistenty PK – projekt pro MP  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

357/15R/19 

Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 – podání žádosti 

o dotaci 

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

1. informaci o výzvě č. 48 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

2. podmínky Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s ch va lu j e  

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

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

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

výši 5% s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 4 050 tis. Kč vč. 

DPH 

C )     uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

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

usnesení 

T: 28. 6. 2019 

 

14. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010527 projektu „Nevyhazuj to, 

kompostuj“ 

       Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: dotace na pořízení kompostérů, který procesuje OŽP 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

358/15R/19 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010527 projektu 

„Nevyhazuj to, kompostuj“ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí (dále jen 

„OPŽP“) ze dne 11. 4. 2019 na realizaci projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

registrační číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467, na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314010527 

B )  s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen poskytovatel“) ve 

výši 765 000,- Kč za účelem realizace projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ 

registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467 

 

15. Finanční ukončení projektu Schichtova epopej 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: na vědomí – projekt ukončen, finančně vyrovnán  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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359/15R/19 

Finanční ukončení projektu Schichtova epopej 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Schichtova epopej“ v rámci Kulturní 

aktivity – podpora projektů k připomínkování významných výročí naší státnosti 

(1918, 1968, 1993) v roce 2018 financovaného z Ministerstva kultury 
 

16. Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Krizové byty 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: poskytnutí dotace z ÚK ve výši 1 mil. Kč  

Ing. Nechybová: jedná se o 1 mil. Kč na opravu objektu v Matiční ul.? 

- vznikne tam i 1 služební byt?  

Ing. Dlouhý: ano 

Mgr. Vlach: není povinnost zřídit služební byt nebo byt správce 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

360/15R/19 

Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Krizové byty 

 
Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje k projektu „Krizové byty“ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP 

mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu „Krizové 

byty“ 

 

17. Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Oslavy 770 let královského města Ústí 

nad Labem 

       Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč z KÚ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

361/15R/19 

Smlouva o poskytnutí dotace z FÚK na projekt Oslavy 770 let 

královského města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  
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1. informaci o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje k projektu „Oslavy 770 let 

královského města Ústí nad Labem“ 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1538/SoPD/SPRP mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu „Oslavy 770 let 

královského města Ústí nad Labem“ 

 

18. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: předložena změna - projednáváno na řídícím výboru  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

362/15R/19 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 5 
 

Rada města po projednání 
 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. zahájení přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 

období 2021-2027 

B )  s ouh l as í  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 v rozsahu:  

a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora 

zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 8,135 mil. Kč, 

b) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků o 

hodnotu 27 a monitorovacího indikátoru 6 26 00 Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení účasti o hodnotu 11 

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 dle bodu B)                                            

         T: 17. 6. 2019 

 

58. SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené verzi  

      Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: MD ČR – byli jsme vyzváni k doplnění, minule byl materiál stažen – nutno  

předložit do ZM 6/2019 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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363/15R/19 

SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené 

verzi 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. Přípravnou, analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility v upravené verzi 

2. Akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility v upravené verzi 

B) uk lád á   

1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení přípravnou, 

analytickou a návrhovou část SUMF v upravené verzi – strategický rámec 

udržitelné městské mobility a akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility 

T: 17. 6. 2019 

 

19. Rozpočtové opatření ODM – úhrada věcného břemene 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RO – zapsání VB s ČD do KN – úhrada VB 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

364/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – úhrada věcného břemene 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 

evidence majetku ve výši 52,68 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku ve výši 52,68 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, 

o částku 52,68 tis. Kč na akci „Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do 

užívání“  

 

20. Rozpočtové opatření ODM v investiční části výdajového rozpočtu 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na základě vysoutěžené PD – dochází k přesměrování položky (účetní operace  

uvnitř odboru) 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení:  8,0,0 
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365/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM v investiční části výdajového rozpočtu 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

205,70 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 

ve výši 205,70 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 

ve výši 205,70 tis. Kč na akci „Přístupové cesty v Mánesových sadech – PD“  

 

21. Rozpočtové opatření ODM – nákup karet SAM pro elektronický odbavovací systém 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: obdobný materiál – přesun mezi položkami 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

366/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – nákup karet SAM pro elektronický 

odbavovací systém 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

295,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 

ve výši 295,00 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“ 

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

výši 295,00 tis. Kč v položce „Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.“  

 

22. Rozpočtové opatření ODM – investiční část výdajového rozpočtu 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RO - dokončení akce dětské hřiště Větruše – soubor dětských herních prvků  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

367/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – investiční část výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  
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1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

304,50 tis. Kč takto: 

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

sk. č. 04 ve výši 304,50 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“ 

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

sk. č. 03 ve výši 304,50 tis. Kč na akci „Soubor dětských herních prvků na 

Větruši“  

 

23. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RO - zapojení prostředků, které ODM získal v rámci své činnosti – zapojení do  

rozpočtu 

- 1,6 mil Kč – použití finančních prostředků je rozepsáno vč. částek v DZ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

368/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 600,00 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena) 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 1 000,00 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (užívání MK- smlouvy) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 1 100,00 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 500,00 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek  

 

24. Velkoplošné opravy komunikací – dodatky smluv 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: velkoplošné opravy komunikací -  nutno uzavřít dodatky smluv, popis oprav v DZ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

369/15R/19 

Velkoplošné opravy komunikací – dodatky smluv 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava komunikace 

U Tonasa“ 
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2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava komunikace 

Neštěmická“ 

3. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava komunikací v MO 

Ústí n.L. – Severní Terasa“  

 

25. Záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Důlce 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: probíhá proces předávání objektu od HZS – v budově má sídlo firma Roger 

- pro hasiče zajištuje ostrahu objektu – vyhlášení výpůjčky uvedených prostor pro tuto 

firmu – zajistí bezúplatně ostrahu toho objektu  

Mgr. Vlach: jakou má pronájem hodnotu vůči těm službám? 

Ing. Dařílek: nemáme to vyčísleno 

Mgr. Vlach: výskyt negativní jevů na více místech ve městě – zvážit, zda nevyužít služeb firmy  

i v jiných lokalitách 

Ing. Dařílek: prověřím, kolik platili nájemné – vyčíslíme službu (s hasiči vyrovnaná bilance) 

- nyní je potřeba vyřešit nastávající stav – pokud nebude uzavřena smlouva, musela 

by firma objekt opustit 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

370/15R/19 

Záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Důlce 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky nebytových prostor v areálu Důlce č. p. 3388 v k. ú. Ústí nad 

Labem pro společnost ROGER – security, a. s., IČ 254 73 476 za těchto podmínek: 

a) předmět výpůjčky: nebytové prostory umístěné v přízemí budovy č. p. 3388 

o celkové výměře 38,76 m2 

 kancelář č. 1 o výměře 13,57 m2 

 kancelář č. 2 o výměře 8,50 m2 

 kuchyňka o výměře 7,08 m2 

 sociální zařízení o výměře 3,57 m2 

 chodbička, veranda a část hlavního schodiště o výměře 6,04 m2 

b) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel výpůjčky: provozování kanceláří a pohotovostní místnosti bezpečnostní 

služby 

d) vypůjčitel zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu a úklid 

e) bezdlužnost vypůjčitele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu A)1. se společností ROGER – security, a. s., 

IČ 254 73 476, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru výpůjčky 

 

26. Bezúplatné nabytí movitého majetku v areálu Důlce 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: souvisí s předchozím bodem – nabídnut též movitý majetek (v krytu CO,  

v kancelářích) – v tabulce vyčíslení majetku – po jednání s muzeem – mají zájem i o  

toto  
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- pokud RM bude souhlasit, hasiči nám bezúplatně věnují  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

371/15R/19 

Bezúplatné nabytí movitého majetku v areálu Důlce 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatné nabytí movitého majetku umístěného v areálu Důlce č. p. 3388 v k. ú. 

Ústí nad Labem od České republiky – Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje, IČ 708 86 300, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

 

27. Prodej pozemků v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: odsouhlasení převodu 5 částí pozemků v průmyslové zóně – součástí návrhu na  

usnesení je návrh na prodej těchto částí pozemků uvedeným společnostem  

- u bodu A) – 2 nabídky, seřazení nabídek dle výše nabídkových cen 

- u dalších podána 1 nabídka  

- bod B) návrhu koncipován jako variantní – citace z písemného materiálu  

- projednáno v MK v květnu 

Ing. Nechybová: smlouvy by měly obsahovat závazek - vybudovat uvedený podnikatelský  

záměr  

Ing. Dařílek: to požadovat můžeme – podmínka nebyla včleněna do záměru (nelze dodatečně) 

- lze to doplnit do usnesení – prodej na základě podnikatelského záměru  - formulace 

doplnění návrhu na usnesení (dodržení podnikatelského záměru v souladu 

s předloženým záměrem) 

Ing. Fialová: zvážit možnost znovu vypsaní s uvedenou podmínkou  

Ing. Dařílek: o postoupení do ZM rozhoduje RM  

Ing. Nechybová: pokud není možné zakomponovat dodržení podnikatelského záměru – vyhlásit  

znovu 

Ing. Dařílek: citace upraveného návrhu na usnesení 

- bod  A) jak je předložen 

- bod  B) var. 2 

- bod C) úkol pro Ing. Dařílka – doplnění podmínky dodržení podnikatelského záměru 

v souladu s předloženým podnikatelským návrhem  

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,0 

 

372/15R/19 

Prodej pozemků v k. ú. Předlice 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í   

1. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 4670 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice (plocha A) formou prodeje zájemcům v tomto pořadí:  
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I. společnost INGIS s. r. o., Plynárenská 324/45, 400 10 Ústí nad Labem, 

IČ 27270921 za částku 2.094.000,- Kč 

 II. společnost MPH servis s. r. o., Jateční 178/34, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 25486209 za částku 1.350.000,- Kč 

2. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5040 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice (plocha B) formou prodeje společnosti J.Š.Č. s. r. o., 

Masarykova 625/330,  400 01  Ústí  nad Labem, IČ 25455656 za částku 2.094.000, - 

Kč  

3. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5320 m2 z celkové výměry 

16748 m2 v k. ú. Předlice (plocha C) formou prodeje společnosti J.Š.Č. s. r. o., 

Masarykova  625/330,  400 01  Ústí  nad Labem, IČ 25455656 za částku 2.743.001,- 

Kč  

4. s převodem části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 8125 m2 z celkové výměry 

16196 m2 v k. ú. Předlice (plocha D) formou prodeje společnosti REKULTIVACE 

Ústí nad Labem s. r. o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 25041738 za částku 4.077.000,- Kč 

vše za těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných 

břemen včetně geometrických plánů  

e) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením od 

záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

B )  s ouh l as í   

1. s převodem části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 6385 m2 z celkové výměry 

16196 m2 a pozemků p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 

407/8 o výměře 254 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Předlice (celková 

výměra cca 7080 m2 - plocha E) formou prodeje zájemcům v tomto pořadí: 

I. společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem s. r. o., Velká Hradební 3122/52, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ 25041738 za částkou 4.056.000,- Kč 

II. společnost walkin. s. r. o., Králova Výšina 2015/41, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 07174331 za částku 3.051.000,-  Kč  

III. společnost Sklady Jateční s. r. o., Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4,                      

IČ 08135282 za částku 2.805.000,- Kč 

za těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

c) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných 

břemen včetně geometrických plánů  

e) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města. 
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 C )  uk lád á  

1 .  Ing. Pavlu Tošovskému,  náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: 31. 12. 2019 

2. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM 

a) zajistit před předložením materiálu do ZM doplnění podmínky dodržení 

podnikatelského záměru předloženého v souladu se schváleným záměrem 

prodeje 

 

28. Dodatek k příkazní smlouvě o obstarávání správy centra – Městské služby Ústí nad  

      Labem, p. o. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: úklidové stroje – skončení odpisů - dochází ke snížení odměny na 69 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

373/15R/19 

Dodatek k příkazní smlouvě o obstarávání správy centra – Městské 

služby Ústí nad Labem, p. o. 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 

nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy centra města Ústí nad Labem 

a výkonu dalších práv a povinností, z důvodu snížení příkazní odměny od 1. 5. 2019 

 

29. Žádost o finanční vyrovnání za rok 2018  - provoz Městského stadionu ÚL 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: FK požádal město o finanční vyrovnání za spotřebované energie za r. 2018  

v částce 252 tis. Kč 

- stavební úpravy a instalace elektrocentrály – ostrý provoz až na podzim 

- předložena žádost na finanční vyrovnání a byl doplněn soupis majetku (včlenění 

elektrocentrály) 

- v DZ porovnání nákladů za r. 2017 a 2018 (moc se od sebe neliší)  

- limit 1,3 mil. Kč na energie – odpočítáváme FK částky za jejich podnájemce  

– nespotřebovávají přímo fotbalisté (131 tis. Kč) 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

374/15R/19 

Žádost o finanční vyrovnání za rok 2018  - provoz Městského 

stadionu ÚL 

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

1. finanční vyrovnání skutečných nákladů na energie spotřebované v rámci provozu 

areálu Městského stadionu v Ústí nad Labem za rok 2018 ve výši 308 917,56 Kč, 

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

2. uzavření dodatku č.2 k Nájemní smlouvě ze dne 28.4.2017 s Fotbalovým klubem Ústí 

nad Labem, a.s., IČ: 27274055, z důvodu naplnění bodu A)1. a úpravy soupisu 

majetku, který je předmětem nájmu 

 

30. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - rozšíření pojištění „vodovodních škod“ 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: v rámci pojistky – úniky vody – roční plnění ve výši 50 tis. Kč – překročeno na  

základě 1 pojistné události – návrh navýšit tuto částku do limitu 500 tis. Kč 

- pojistné se navýší ročně o 18 tis. Kč  

- bude hrazeno z rezervy ODM – nezatíží rozpočet  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

375/15R/19 

Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - rozšíření pojištění 

„vodovodních škod“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  navýšení ročního limitu plnění pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím a náhlým 

únikem vody z vodovodního zařízení na 500.000,- Kč, spoluúčast 1.000,- Kč, omezení 

na jednu pojistnou událost 50.000,- Kč, roční pojistné fixní 18.900,- Kč 

 

31. Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚL a.s. za rok 2018 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K tomuto bodu byli přizváni zástupci DPmÚ, a.s.:  

Ing. Turek, PhD., Bc. Prachař a Ing. Mohacsi 

Bc. Prachař: představenstvo zasedalo 29.5. 2019 a projednalo auditovanou ÚZ a návrh na  

rozdělení zisku spol. za r. 2018 vč. příloh 

- materiál dán k prostudování – seznámení s výsledky jednání představenstva 

(vzalo na vědomí, odsouhlasilo – zisk ve výši 57 tis. Kč byl započítán proti ztrátě 

spol. na účet spol.), dále rozhodlo o nevyplacení odměny členům statutárních orgánů  

- jsme připraveni na zodpovězení dotazů  

Ing. Nechybová: posilování rozpočtu DP v loňském roce – skončilo se ziskem – daří se  

ekonomiku zlepšovat, sledovat a reagovat na výkyvy  

Mgr. Ing. Nedvědický: projednání materiálu s vedením města - poděkování všem  

Bc. Prachař: představenstvo se intenzivně zabývá ekonomikou DP  - vytvořen materiál  

s dlouhodobým řešením – předpokládáme odraz do rozpočtu příštího roku  

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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376/15R/19 

Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚL a. s. za rok 2018 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A) s ch va lu j e  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a. s. 

1. účetní závěrku společnosti za rok 2018 v předloženém znění 

2. zisk za rok 2018 v celkové výši 57 324,32 Kč vyrovnat následujícím způsobem: 

- zisk ve výši 57 324,32 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2019 na účet 429 01 - 

neuhrazená ztráta minulých let 

 

32. Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – Dodatek č. 10 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: uzavření smlouvy o přepravě na lanové dráze – součástí je i tarif v elektronické  

příloze  

- tabulka v zadní části - vyhodnocení - rozklad, jakým způsobem vzniká ztráta DP  

- s DP 2 smlouvy – příkazní smlouva a smlouva o přepravě osob  

Ing. Fialová: od kdy bud platný nový tarif? 

Ing. Dařílek: od 1.7.  

Ing. Nechybová: příspěvek DP – již navýšen? 

Ing. Dařílek: navýšení o 500 tis. Kč v rámci kompenzace 

Ing. Nechybová: zlevnění za hromadný tarif pro rodiny s 2 dětmi při oboustranné jízdě –  

využívání sportovišť na Větruši 

Ing. Dařílek: úprava usnesení – změna přílohy č. 1 dle upraveného návrhu (120 Kč při  

oboustranné rodinné jízdě) 

- návrh na usnesení v upraveném znění  

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,0 

 

377/15R/19 

Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – Dodatek č. 10 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 10 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 

dráha)“ z důvodu změny přílohy č. 1 dle upraveného návrhu 

 

33. Likvidace vyvýšených květníků a bazénu mezi ABC domy v ul. Dlouhá 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: fotodokumentace - staré květníky působí problémy vzhledem k údržbě 

- navrhujeme zrušit a udělat standardní květinové záhony 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  8,0,0 
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378/15R/19 

Likvidace vyvýšených květníků a bazénu mezi ABC domy v ul. 

Dlouhá 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. likvidaci vyvýšených květníků a bazénu mezi ABC domy v ul, Dlouhá na p. p. č. 

2493/1, k. ú. Ústí nad Labem 
 

55. Odkoupení areálu UJEP – Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: mat. na stůl – opětovná nabídka UJEP ohledně odkupu areálu v ul. Hoření 

- podrobné seznámení s DZ – výčet objektů v areálu vč. pozemků, výčet všech 

uzavřených NS 

- UJEP opustí tento areál v limitu dvou let, nájemné vychází za užívání budovy 2,1 

mil. Kč/rok a energie by si hradili v rámci své činnosti sami 

- barevná tabulka – kalkulace ze ZP – možnosti z hlediska pronájmu v př. obsazenosti 

80 % - výnos 3,6 mil. Kč 

- součástí je pracovní materiál od nám. Vlacha – využití areálu – dopracování do 

jednání ZM 

- požadovaná cena za areál je 61 mil. Kč 

Mgr. Ing. Nedvědický: jednání s rektorem UJEP p. Balejem – hledání cest pro financování   

- možno i formou splátek – nemuselo by mít jednorázový dopad na rozpočet města  

- materiál byl již předkládán – podmínky zůstávají stejné  

Ing. Nechybová: do ZM navrhnout způsob financování – projednat  

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

379/15R/19 

Odkoupení areálu UJEP – Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. opětovnou nabídku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na prodej 

areálu Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

B )  t rv á  

1. na usnesení RM č. 343/18 ze dne 6. 6. 2018  

C )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                             T:  31. 12. 2019    
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56. Rozpočtové opatření ODM  – odstranění nestabilního skalního bloku – Mariánská 

skála 
       Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o odstranění závady – skladní masiv – náklady 700 tis. Kč  

- informace o předpokládané kalkulaci v rámci RO (náklady na odstranění, technický 

dozor, 10 % příp. vícepráce) 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

 

380/15R/19 

Rozpočtové opatření ODM  – odstranění nestabilního skalního 

bloku – Mariánská skála 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

700,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

700,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, 

o částku 700,00 tis. Kč na akci „Odstranění nestabilního skalního bloku – 

Mariánská skála“  

 

34. Jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: proběhlo VŘ, nástup nové p. ředitelky od 1.8. – doporučení v předloženém  

pořadí  

Mgr. Ševcovic: protinávrh: bod A) stejné znění, bod B) změna – jmenuje Mgr. Alenu Diusovou 

Hlasování o protinávrhu: 8,0,0 

 

381/15R/19 

Jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 2. 5. 2019 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Mgr. Alenu Diusovou 

a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 
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Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2019  

 

35. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: proběhlo VŘ – uvedení umístění uchazečů v uvedeném pořadí  

- doporučen ke jmenování byl Ing. Mata, MBA 

k jednání RM byl přizván Ing. Mata, MBA 

Ing. Mata: přihlášení do VŘ souběžně – jak na ICUK, tak do MS – ICUK – má 10 zaměstnanců  

- agenda není tak velká, budu schopen plně fungovat v MS 

Mgr. Ševcovic: dotaz, zda uvažujete o personálních změnách? 

Ing. Mata: ne, nutné se seznámit s činností, spolupráce s p. Žirovnickou, která MS doposud  

vedla 

PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 7,0,1 (p.Lazarová) 

 

382/15R/19 

Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení výběrové komise ze dne 29. 4. 2019 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace   

B )  o dv o lá vá    

1. Bc. Martinu Žirovnickou 

a) z vedoucího pracovního místa ředitelky Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 0219  

C )  j men u je    

1. Ing. Martina Matu, MBA 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2019  

D )  s t ano v í    

1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace  

a) plat s účinností od 1. 7. 2019 (platový výměr č. 6/2019) 

 

36. Navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Jitřní 

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

 

PhDr. Müllerová: anonymní stížnost – proběhlo šetření – povolení KHS navýšit kapacitu z 55  

na 75 dětí  

-  návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 
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383/15R/19 

Navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Jitřní 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1 .  s navýšením kapacity školní družiny Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace z 55 na 75 žáků od 1. 9. 2019 

 

37. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 

organizacím z oblasti školství 

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

 

PhDr. Müllerová: RO – finance pro MŠ Škroupova a dále pro ZŠ a MŠ Nová 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

384/15R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

24,48 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 24,48 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

ve výši 24,48 tis. Kč Mateřské škole, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvkové organizaci, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

62,79 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

62,79 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 

Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové 

organizaci ve výši 62,79 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Nová – nákup 

velkokapacitního kombinovaného sporáku“  

B )  uk lád á  

1. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, příspěvkové organizaci 

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

velkokapacitního kombinovaného sporáku 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 
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38. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: průtočka (šablony, ÚK) 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

385/15R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 457,29 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 457,29 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Základní škole Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizaci ve výši 2 457,29 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

388,63 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté  MPSV ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 388,63 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

operačního programu Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 388,63 tis. Kč  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

49,10 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 49,10 tis. Kč v položce 

Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje pro Základní školu Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 

příspěvkovou organizaci v celkové výši 49,10 tis. Kč v rámci programu 

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“ 

na realizaci projektů takto: 

Adaptační kurz žáků 6. tříd 32,40 tis. Kč 

Hravě o prevenci Pod Vodojemem 16,70 tis. Kč 

 

39. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním 

školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha 
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      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová: RO pro žáky 1. tříd (pastelkovné) – poskytnutí 60 % z předpokládané částky  

(2 tis. Kč na každého žáka 1. třídy) 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

386/15R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na 

provoz základním školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e     

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

1 195,20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a 

školství o částku 1 195,20 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro 

žáky 1. tříd  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové 

výši 1 195,20 tis. Kč základním školám, příspěvkovým organizacím na pořízení 

učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd – 1. záloha takto: 

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

 ve výši 82,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková

 organizace, ve výši 58,80 tis. Kč 

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

 organizace, ve výši 104,40 tis. Kč  

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

 organizace, ve výši 48 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova

 349/19, příspěvková organizace, ve výši 42 tis. Kč 

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

 organizace, ve výši 44,40 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 90 tis. Kč  

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

 organizace, ve výši 75,60 tis. Kč 

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

organizace, ve výši 55,20 tis. Kč 

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

 ve výši 70,80 tis. Kč 

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

 organizace, ve výši 116,40 tis. Kč 

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

 příspěvková organizace, ve výši 48 tis. Kč 

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

ve výši 46,80 tis. Kč 
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- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, 

ve výši 72 tis. Kč 

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

 organizace, ve výši 45,60 tis. Kč 

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

 organizace, ve výši 60 tis. Kč 

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

 ve výši 48 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkováorganizace, 

ve výši 60 tis. Kč 

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

 organizace, ve výši 26,40 tis. Kč 

 

40. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 

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

 

PhDr. Müllerová: shrnující zpráva o ověření ÚZ p.o. – citace mat.  

- u 5 p.o. méně významná zjištění 

- u 1 p.o. závažné zjištění 

- u 3 p.o. – nechali si ÚZ ověřit sami – výrok auditora - bez výhrad  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

 

387/15R/19 

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. účetní závěrky za účetní období roku 2018, sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2018, příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu 

o schválení účetních závěrek, viz příloha č. 1 usnesení  

 

41. Souhlas zřizovatele Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové 

organizace s použitím rezervního fondu k posílení fondu investic  

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

 

PhDr. Müllerová: návrh na souhlas - použití rezervního fondu – přesun v rámci p.o.  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení:  8,0,0 

 

 

 

 

 

388/15R/19 

Souhlas zřizovatele Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 
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150, příspěvkové organizace s použitím rezervního fondu 

k posílení fondu investic  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s použitím rezervního fondu p. o., ve výši 200 tis. Kč k posílení fondu investic 

u příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Olze Polákové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. 

a) převést finanční prostředky z rezervního fondu p. o., dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení, k posílení fondu investic p. o., a to za účelem pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku   

 T: nejpozději do 30. 6. 2019 

 

42. Souhlas s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad Labem o příspěvek 

z Fondu Ústeckého kraje   

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

 

PhDr. Müllerová: žádost o souhlas – podání žádosti na uvedený projekt – výše finančních  

prostředků 100 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

389/15R/19 

Souhlas s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad 

Labem o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

o příspěvek ve výši 100 000,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu 

„Překročit hranice – současná německá dramatika“  

 

43. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2019 

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

 

PhDr. Müllerová: návrhy výše odpisů pro r. 2019, které budou zdrojem investic dotčených p.o.  

–  viz. Příloha č. 1 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

 

390/15R/19 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2019 
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Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Ústí nad Labem (dále jen 

p. o.) pro rok 2019 takto: 

a) minimální výše účetních odpisů dlouhodobého majetku, které budou kryty 

příspěvkem zřizovatele, tj. městem Ústí nad Labem, a které budou 

za kalendářní rok 2019 tvořit zdroj fondu investic jednotlivých p. o. dle Přílohy 

č. 1 usnesení  

 

44. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

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

 

PhDr. Müllerová: RO – zapojení finančních prostředků do rozpočtu odboru – prostředky za  

opravy majetku  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

391/15R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši   

274,19 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté 

pojistné náhrady) ve výši 274,19 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 274,19 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

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

postižených osob“ 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: předloženy 2 žádosti, na odboru další 3 žádosti do této kategorie (zbývá 29  

tis. Kč v případě schválení těchto žádostí) 

Mgr. Ing. Nedvědický: protinávrh: bod a) stejné znění, bod b) snížení částky na 18 tis Kč  

Hlasování o protinávrhu: 8,0,0 

 

 

 

392/15R/19 
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Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Akce 

zdravotně postižených osob“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Orientační pochod a zážitkové semináře 

TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.“ ve výši 27.000,- Kč 

b) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Výjezdy pro klienty TyfloCentra Ústí nad 

Labem, o.p.s.“ ve výši 18.000,- Kč 

 

46. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Podpora sportovních aktivit 

handicapovaných sportovců“ 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: 2 žádosti žadatele p. Smrčky na uvedené sportovní aktivity ve výši 38 a 50 tis. Kč  

- informace o projednání v komisi - navrhuje podpořit, p. Smrčka startuje v 6 

plaveckých disciplínách  

Mgr. Vlach: dotaz na jeho podporu i u jiných subjektů (jsou to mezinárodí akce)? 

- existuje státní podpora – např. Paralympijský výbor – nabízí se i jiné zdroje než 

město a kraj  

Ing. Kohl: dotace od města, vlastní podíl 17 tis Kč, na účast v Londýně požádal i na kraj  

(Mistrovství světa) 

Ing. Nechybová: pozvat p. Smrčku a pomoci mu se zpracováním žádostí – největší pomoc je ze  

strany města (je odkázaný na pomoc druhých) 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

393/15R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Podpora 

sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Miroslav Smrčka (nar. XXXX 1963) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Účast na plaveckých závodech IDM Berlín“ ve výši 38.000,- Kč  

b) Miroslav Smrčka (nar. XXXX. 1963) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Účast na mistrovství světa v Londýně v paraplavání“ ve výši 50.000,- Kč 

47. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“ 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
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Ing. Kohl: návrh na poskytnutí dotace v této oblasti (trojskokan p. Veselý) – navrhovaná výše  

je 30 tis. Kč  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

394/15R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné 

sportovní výkony“ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 

výkon na celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto:  

a) USK PROVOD z.s. (183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s  „Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: 

atletika“ ve výši 30.000,- Kč 

 

48. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: KST ÚL – nástupnická organizace – trénují v Apollu – nabídnuto Corso – pronájem  

– žádají o 50 tis. Kč 

- TJ Svádov-Olšinky – žádost o dotaci ve výši 37 tis. Kč – oprava střídaček a zázemí 

pro fotbalisty  

- plavecký klub – úhrada zvýšeného nájemného  

- byl vyzván Atletik klub, aby podal žádost – nepodal  

Ing. Kirbs: plavci: dotaz na dodržování podmínek smlouvy, údajně nedodržují hygienické  

podmínky  

Ing. Kohl: nemám informace, správa haly je pod MS  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

395/15R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti 

o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) KST Apollo Ústí nad Labem z. s., IČ: 072 11 104, na „Úhrada částečných nákladů 

při změně tréninkových prostor KST Apollo Ústí nad Labem  

a částečných nákladů na rozšíření činnosti klubu“ ve výši 50.000,- Kč 
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2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti 

v důsledku přírodních katastrof a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Oprava střídaček  

po vichřici EBERHARD z 10. 3. 2019“ ve výši 37.000,- Kč 

B )  s  o  u  h  l  a  s  í  

1 .  s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora 

sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a )  Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“  

ve výši 350.000,- Kč 

b )  TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350.000,- Kč  

c )  USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů 

na Městském stadionu 2019“ ve výši 105.000,- Kč 

C )  u  k  l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

nad Labem  

                                                                                                     T: 17. 6. 2019 

 

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

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: 4 žádosti – rekapitulace podaných žádostí  

- Bateau – sociální služba – spolupracuje s OSV MmÚ – rozrůstá se klientela, 

vyjádření Ing. Šťastné a stanovisko OKSS  

Mgr. Ševcovic: Bateau – spolupracují i s žáky a rodiči na ZŠ – vhodné je podpořit  

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

Mgr. Ing. Nedvědický: pochvala The Boom – výborně reprezentují město  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

396/15R/19 

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

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Podzimní koncert Davida Deyla a Václava Krahulíka – Oslava 

12 let činnosti spolku“ ve výši 30.000,- Kč 

 

 

b) Mgr. Pavel Nepivoda (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Letní koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ ve výši 



15. RM 

38 
 

50.000,- Kč 

c) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„29. vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra“ ve výši 

50.000,- Kč 

d) Bateau, z.s. (IČ 01507311) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Zabezpečení dat klientů služby Bateau“ ve výši 27.600,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Fotoklub F99, z.s. (IČ 07721773) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Výstava – 20 let Fotoklubu F99, z.s.“ ve výši 13.125,- Kč 

b) Rybička Teplice, z.s. (IČ 05627885) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den pro neziskovky aneb den pro celou rodinu Teplice“ ve výši 50.000,- 

Kč 

 

50. Mistrovství České republiky v požárním sportu – Smlouva o spolupráci a poskytnutí 

dotace 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: žádost HZS – mimo všechny naše dotační programy města – je to putovní akce  

velkého rozsahu  

- i pro dobrovolné hasiče a ženy, 560 soutěžících, 80 rozhodčích, 50 lidí pro pomocné 

čety – žádost o 300 tis. Kč – komise navrhuje podpořit v plné výši  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

397/15R/19 

Mistrovství České republiky v požárním sportu – Smlouva o 

spolupráci a poskytnutí dotace 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s  o  u  h  l  a  s  í  

1. s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast ostatní činnosti a následné uzavření smlouvy s tímto 

subjektem takto: 

a) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, na akci „Mistrovství 

České republiky v požárním sportu“ ve výši 300.000,- Kč 

B )  u  k  l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

nad Labem  

 

 

                                                                                                     T: 17. 6. 2019 

 

51. Rozpočtové opatření OKSS 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
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Ing. Kohl: RO – žádost o dotaci SKP Sever – akce GRAND PRIX 

- akce již proběhla, měla pozitivní ohlasy  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 8,0,0 

 

398/15R/19 

Rozpočtové opatření OKSS 
 

Rada města po projednání 
 

 s ouh l as í  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro 

statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt Sportovní klub policie Sever Ústí nad 

Labem z.s. (IČ 442 26 306) ve výši 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 300 tis. Kč a 

následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je 

částečná úhrada nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“. 

 uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 17. 6. 2019 

 s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 389,48 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 389,48 tis. Kč 

v položce rezerva odboru 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 289,48 tis. Kč 

v položce oblast ostatní činnosti 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 100,00 tis. Kč v 

položce oblast sportu 

 

52. Změna organizační řádu MmÚ 

      Předkládá: Ing. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Habrová: návrh na změnu OŘ – přidání 1 tabulkového místa na OŽP – na základě  

požadavku vedoucí OŽP – změna novely vodního zákona – toto odd. je přetížené a je  

potřeba ho posílit  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

 

 

 

 

399/15R/19 
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Změna organizační řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 7. 2019 

1 .  změnu Organizačního řádu MmÚ takto: 

a) zvýšení počtu zaměstnanců na odboru životního prostředí o 1 tabulkové místo  

b) přílohu č. 1 organizačního řádu v aktuálním znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

B )   s t a n o v u j e   s účinností od 1. 7. 2019 
1. počet zaměstnanců zařazených do MmÚ na 427 

2. počty zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů dle přílohy č. 1 organizačního 

řádu 

 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: 30. 6. 2019 
 

53. Rozpočtové opatření KP a KT 

      Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Mgr. Ing. Nedvědický: přesun finančních prostředků z KP do KT ve výši 334 tis. Kč v rámci  

ITI - návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

400/15R/19 

Rozpočtové opatření KP a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  334,00 tis. Kč 

v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II“ 

takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

334,00 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b)  zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka       v celkové 

výši 334,00 tis. Kč takto: 

- 250,90 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

-   83,10 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 

 

 

54. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 

poskytnutí dotace 
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       Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

 

Mgr. Ing. Nedvědický: materiál stahuji z programu jednání  

 

57. Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. za rok 2018     

      Předkládá: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 

 

Ing. Nechybová: podklady jsme obdrželi od představenstva FK v závěru minulého týdne  

- omluva za předložení na stůl 

- jako VH – potřeba schválit ÚZ a ZÚ – v dubnu jsme obdrželi vyjádření, že 

společnost je předlužená 

- je zde předložena nabídka a přizváni hosté k bližšímu vysvětlení  

- výsledky za r. 2018, dluhy narůstají 

- nabídka na odkup akcií – bude v 6/2019 předložena do ZM – součinnost s PO, příp. 

bude svoláno mimořádné jednání ZM  

 

k jednání RM byli přizváni zástupci FK ÚL 

Mgr. Ing. Nedvědický: situace v klubu se nelepší, půjčka, která byla poskytnuta – FK není  

schopen ji dostát – nejednali jste se zástupci města 

- odrazilo se v ÚZ – došlo k opomenutí města – nebylo s tím seznámeno 

Ing. Heidenreich: hospodaření spol. bylo dříve ve stejném duchu  - zdůvodněno, proč je to tak,  

proč bylo město žádáno o pomoc – projednání v ZM v září 2018 – dostali jsme půjčku,  

hledali jsme řešení, ale nebyla jiná možnost než si vzít půjčku od majitele klubu tj.  

statutárního města ÚL 

- půjčka ve výši 3,5 mil Kč sanovala nějaké cash flow 

- v I. polovině roku připravujeme akcionářský vstup – jediné možné řešení, pokud 

nezasáhne majitel 

Ing. Babík: insolvence a likvidace – nenaplňuje podmínky likvidace – vysvětlení rozdílů 

- jedna z variant je insolvence, druhá vstup investora – ztráta se vytvářela několik let, 

nereagovalo se na to několik let  

Mgr. Vlach: upozornění města až od členů představenstva – audit bude přijímán s výhradou,  

klub je v extrémně složité situaci 

Ing. Heidenreich: k dispozici výpisy kumulovaných ztrát  - 6 mil. Kč, vloni dramatický úbytek  

sponzorů – souvislost s hazardem – kumulovaná ztráta se ještě zvýšila  

- dnešní hodnota ztráty je popsána v materiálu 

- potřebný rozpočet v druholigovém aranžmá je mnohem vyšší  

- dospělo do této výše vzhledem k té půjčce od města  

- do ZÚ odevzdáváme veškerá vygenerovaná čísla – město je informované, 

vyúčtováváme dotace v rámci koncepce preferovaných sportů – údaje jsou na městě 

k dispozici  

p. Kožíšek: výpadek zásadního sponzora – významný úbytek financí – nedokázali jsme  

nahradit jinými  

Mgr. Ševcovic: je obvyklý postup, když se předkládá  Výroční zpráva v červnu? 

p.Kožíšek: čekáme jak dopadne ÚZ 

Ing. Heidenreich: představenstvo projednalo 31.5., 1.6. zkompletován tento materiál  

Mgr. Ševcovic: město podporuje fotbal 4 mil. Kč – soutěž je svázaná s mládeží – město dává i  

další finanční prostředky na mládež  

p. Kožíšek: řešíme celou společnost, ne jen zapsaný spolek – na mládež 4,5 mil. Kč  
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- fungujeme provázaně (návaznost mládeže na úroveň soutěže) 

Mgr.Ševcovic: stadion je v pronájmu – probíhají řádně platby za pronájem?  

p. Kožíšek: vybíráme nájmy za stanovených podmínek (nemají tržní nájemné – školy), my  

platíme městu 500 tis. Kč ekonomický nájem za pronájem stadionu  

Ing. Heidenreich: máme nastaveny ceníky (pro školy, hasiče, soukromé subjekty atd.) 

- vysvětlení vratky DPH (dodržení podmínek) 

Mgr. Ing. Nedvědický: oblast energií – mělo být vaší snahou rozdělení transformátoru – náklad  

šel za městem  

p. Kožíšek: hledal se způsob  - osobní jednání ředitele na ČEZu – vytvořila se možnost ve  

spolupráci s energetikem města  

-  deponace generátoru – zabezpečení 2 cest (hlavní zdroj a záložní cesta)  

-  je podepsaná smlouva o dílo (poslední fáze) 

-  koordinovali jsme s městem, ukončení procesu v nejbližší době  

Ing. Heidenreich: od nové sezony nebudeme platit žádný příkon a ještě bude lepší sazba za 

příkon 

p. Kožíšek: odkup akcií - měli jsme 1 nabídku již v loňském roce, ale nebyla tak komfortní –  

byla na odkup jen části akcií 

Ing. Babík: spol. není v dobré situaci, je potřeba ji řešit, je zde nabídka na odkup – může se řešit  

později, dnes je potřeba schválit ZÚ  

- řešit tak, aby se spol. nedostala do insolvence  

- město nemusí uhradit 11 mil. Kč (kumulovanou ztrátu z minulých let ) 

Ing. Nechybová: shrnutí finanční situace spol.  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

401/15R/19 

Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a. s. za rok 2018    

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti jediného akcionáře společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.: 

 

A) s c h v a l u j e  v souladu s čl. 8 Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a. s. 

1. účetní závěrku za rok 2018 vč. příloh s formulací: Valná hromada schvaluje na 

základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 
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Mgr. Tomáš Vlach…………………………………………… 

 

Mgr. Michal Ševcovic………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

                 primátor města   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města, ZM – zastupitelstvo města   VZ – veřejná zakázka 

RO – rozpočtové opatření    DZ – důvodová zpráva 

PD – projektová dokumentace   PK – prevence kriminality 

VB – věcné břemeno     SP – sociální práce 

MO – městský obvod     MP – městská policie 

VPP – veřejně prospěšní pracovníci   ČD – České dráhy 

FK – Fotbalový klub     NS – nájemní smlouva 

MS – Městské služby     p.o. – příspěvkové organizace 

ZÚ – závěrečný účet     ÚZ – účetní závěrka 

VH – valná hromada 
 
 


