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Z Á P I S  

z 18. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 8. 7. 2015 

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

 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města v 9:00 hod. 

 

Omluveni:   nikdo 

 

Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Jiří Madar 

   Mgr. Renata Zrníková 

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

Doplnění programu: 

27. Dodatek č. 1 jednacího řádu Rady města Ústí nad Labem 
      Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

28. Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební úpravy – jednací řízení  

      bez uveřejnění 

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

 

29. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 

      Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Nechybová:  

- návrh bod č. 27 předřadit jako bod č. 1 

 

Hlasování o upraveném programu jednání: 6,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Materiál č. 25 – v pozvánce uvedený „na stůl“ 

Upravený návrh na usnesení k bodům č. 17 a 20 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 2, 25, 29 

 

Poznámka: 

Na 9,10 hodin k bodu č. 3. přizván Ing. Šlejtr, náměstek pro dopravu DPmÚ 

K bodu č. 25 přizván MgA. Jiří Trnka 

 

------------------------------------------------------------- 
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27. Dodatek č. 1 jednacího řádu Rady města Ústí nad Labem 
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ (v zastoupení předkládá Mgr. 

Habrová) 

 

Mgr. Habrová:  

- Mgr. Studenovský připravil dodatek k JŘ RM – stručná rekapitulace změny dle 

písemného materiálu  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

551/15 

Dodatek č. 1 jednacího řádu Rady města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. dodatek č. 1 jednacího řádu Rady města Ústí nad Labem v předloženém znění 

 

 

1.  Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ (v zastoupení předkládá Mgr. 

Habrová) 

 

Mgr. Habrová:  

- písemný přehled plnění úkolů je rozdán na stole  

- žádný úkol není nesplněný  

- návrh na usnesení – RM bere na vědomě informaci o plnění usnesení RM 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

552/15 

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. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské  

    hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem – dodatek č. 13 

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

 

Ing.Dařílek:   

- úvodní slovo – jedná se o uzavření dodatku č. 13 

- změna v provozování linky č. 52 – prodloužení trasy ve volných dnech a změna 

jízdních řádů u uvedených linek č. 2, 7, 18, 19 
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- materiál byl předem připraven – jména se upraví 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

553/15 

Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu 

městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem – 

dodatek č. 1 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. uzavření dodatku č. 13 Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem  

 

 

3. Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚ, a.s. za rok 2014 

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

 

Ing.Dařílek:   

- je přizván Ing. Šlejtr + ekonomka, Ing. Chobot čerpá řádnou dovolenou 

-  k jednání RM byl přizván Ing. Šlejtr, DPmÚ 

 

Ing. Šlejtr, náměstek pro dopravu DPmÚ:  

- hospodaření DPmÚ skončilo se ztrátou 13 mil Kč – vloni to bylo o 6 mil Kč lepší 

- informace o hospodaření v minulých letech 

- ztráta: důvodem jsou vysoké odpisy, rekonstrukce tratí, opravy budov, nový 

vozový park, klesající tržby – přehled v r. 2014 

- kolektivní smlouva – navýšení mzdového tarifu pro zaměstnance 

- od loňského roku tvoříme rezervní fond na opravu budov – jsou před potřebnou 

rekonstrukcí 

- snížili jsme materiálové náklady a získali nižší ceny energií 

- dopravní obslužnost – 190 mil. Kč od města, což je o 30 mil. Kč oproti 

objednanému rozsahu – dodotování z rezervního fondu 

- nemáme žádné neuhrazené pohledávky  

 

p.Dufek: 

- dotaz na optimalizaci u dopravní obslužnosti 

 

Ing. Šlejtr: 

- jednali jsme opakovaně s městem, vysvětlovali jsme, jak probíhá objednávka 

dopravy pro město 

- potřeba obslužnosti hlavně u sídlišť – zajistit dopravní obslužnost ve stanovených 

intervalech (sestaví se jízdní řády, vyčíslí se náklady) 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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554/15 

Auditovaná účetní závěrka společnosti DPmÚ, a.s. za rok 2014 
 

Rada města po projednání 

 

V souladu s § 102, odst. 2, písm. c) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

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

 

A) s c h v a l u j e 

1. účetní závěrku společnosti za rok 2014 

2. vyrovnání ztráty za rok 2014 v celkové výši 13 919 089,96 Kč, a to zaúčtováním 

do účetního období r. 2015 na účet 429 01 – neuhrazená ztráta minulých let 

 

 

4. Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2014 
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- stahuji vzhledem k dovolené pověřeného ředitele Metropolnet, a. s.  

 

5. Převod pozemku p. č. 1287/11 v k. ú. Ústí n. L. do správy MO město 

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

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

555/15 

Převod pozemku p. č. 1287/11 v k. ú. Ústí n. L. do správy MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. převod pozemkové parcely č. 1287/11 o výměře 1 247 m2 v k. ú. Ústí nad Labem  

do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem – město  

 

 

6. Převod stavby bývalých WC na pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. Střekov do správy MO 

Střekov 

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

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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556/15 

Převod stavby bývalých WC na pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. Střekov do 

správy MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. převod stavby bývalých veřejných záchodků na pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. 

Střekov do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov  

 

 

7. Úprava usnesení RM č. 165/15 ze dne 4. 2. 2015 

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

 

Ing. Dařílek: 

- pokud bude schváleno RM – předložíme ZM informaci o změně usnesení 

- ODM předloží – není potřeba dávat do usnesení  

 

MUDr. Madar: 

- informace o dalším postupu s řopíky 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

557/15 

Úprava usnesení RM č. 165/15 ze dne 4. 2. 2015 
 

Rada města po projednání 

 

A) u p r a v u j e 

1. usnesení RM č. 165/15 ze dne 4. 2. 2015 takto: 

a) bod D)1. se vypouští celý 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

8. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

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

 

Ing. Dařílek: 

- jedná se o standardní pronájem v městské části Skorotice 

- jsou tam pronajaté zahrady za podmínky, že nebudou oploceny, jedná se o další 

žádost, bude znovu zveřejněn na ÚD na 15 dní, po předložení nabídek projednán 

RM  

- cena je minimální, odpovídá cenám pro pronájem pozemků v dané lokalitě 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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558/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 

Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 o výměře cca 98 m2 z celkové výměry 

5 019 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení  

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu Ústí nad Labem  

 

 

9. RO ODM – pojistné náhrady 

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

 

Ing. Dařílek:  

- úvodní slovo – doplnění rozkladu částky – je to 7 pojistných náhrad 

- informace o jednotlivých náhradách – výčet je v tabulce v materiálu 

- návrh na usnesení upravuji po konzultaci s FO v bodě C) provoz lanové dráhy 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

559/15 

RO ODM – pojistné náhrady 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 300,54 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 300,54 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 odboru dopravy a 

majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 233,14 tis. Kč 

na zajištění správy majetku města 

c) navýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 odboru dopravy a 

majetku o částku 67,40 tis. Kč v položce provoz lanové dráhy na  

 

 

10. Zřízení věcného břemene – služebnosti „Inženýrské sítě pro RD-Klíše“ 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- doplnění kalkulace ceny o 7 tis. Kč – vychází z tabulky na předposlední stránce 
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- návrh na usnesení: Úprava v bodě 1. – doplnění data narození  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

 

560/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Inženýrské sítě pro RD-

Klíše“ 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1896/35, 1996,  

v k.ú. Klíše, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní, 

kanalizační  a  plynové   přípojky,   na   dobu   neurčitou   ve   prospěch  pozemku 

p. č. 1896/1, k.ú. Klíše, který je v současné době ve vlastnictví Ing. Petra Krejčího, 

nar. 20. 7. 1982, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě 

sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby 

geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného 

břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s Ing. Petrem Krejčím, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

11. Zřízení věcného břemene – služebnosti „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – 

protipovodňová ochrana“ 

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

 

Ing. Dařílek: 

- kalkulace ceny – z tabulky náhrad  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

561/15 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Labe, Ústí nad Labem, 

levý břeh – protipovodňová ochrana“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 2887/1, 4190/29, 4267 v 

k.ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

přeložky STL plynovodu vybudovaného v rámci výstavby protipovodňových 

opatření (PPO) – vodního díla, na dobu neurčitou ve prospěch společnosti RWE 

GasNet, s.r.o., IČ 27295567, za jednorázovou úhradu, která je stanovena na základě 

sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby 

geometrickým plánem č. 4820-213/2014  

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností  
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RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou společností RWE Distribuční služby s.r.o. (strana 

oprávněná) a s Povodí Labe, státní podnik (investor), dle podmínek uvedených v 

bodě A)1. 

 

 

12. Historický majetek města – soudní smír s Lesy ČR, s. p. 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

MUDr. Madar: 

- je to 2x 5 000,- Kč za soudní poplatky a měli bychom získat majetek  v hodnotě 

cca za 3 mil Kč 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

562/15 

Historický majetek města – soudní smír s Lesy ČR, s. p. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. v případě uzavření soudního smíru s žalovaným subjektem Lesy České republiky, 

s. p. v rámci žaloby na určení vlastnického práva, vedené pod č. j. 13 C 56/2013, dle 

ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., k pozemkům p. č. 2306/19, 384, 228, 2306/9, 

334, 424, 335, 336, 267/1 v k. ú. Brná nad Labem, nepožadovat náklady řízení 

spočívající v uhrazeném soudním poplatku 

2. v případě uzavření soudního smíru s žalovaným subjektem Lesy České republiky, 

s. p. v rámci žaloby na určení vlastnického práva, vedené pod č. j. 13 C 61/2013, dle 

ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., k pozemkům p. č. 151/7, 151/8, 338, 348/1, 

151/1, 151/4, 151/9, 177, 328/1, 339, 348/4, 348/7, 362/1 v k. ú. Kojetice u 

Malečova, nepožadovat náklady řízení spočívající v uhrazeném soudním poplatku 

Hlasování o předřazení bodu č. 26: 6,0,0 

 

 

26. Revokace usnesení RM č. 547/15 ze dne 22. 6. 2015 

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

 

Ing. Dařílek: 

- nebylo výběrové řízení  

- rada rozhodla o přímém zadání – z důvodu provedení prací pro Hospodářskou 

komoru Děčín 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

563/15 

Revokace usnesení RM č. 547/15 ze dne 22. 6. 2015 
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Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 547/15 ze dne 22. 6. 2015 v úplném znění 

 

Hlasování o předřazení bodu č. 28: 6,0,0 

 

 

28. Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební úpravy – jednací řízení  

      bez uveřejnění 

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

 

Ing. Dařílek: 

- schválení postupu řízení – dle materiálu 

- 1) prodloužení času – zatékalo do objektu, musí se objednat práce – časově 

náročné 

- 2) stavební práce uvedené v tabulce – odhady ke vzduchotechnice, výtahové šachtě 

cca 150 tis. Kč – bude vedeno řízení s f. INSKY spol. s r. o., která předloží cenový 

návrh  

- vybírali jsme zhotovitele pro zhotovení zanádraží – bylo zjištěno zatékání – 

reklamováno u f. Průmstav, a. s.  

- stavba přerušena k odstranění vad 

- podány informace o zanádraží  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

564/15 

Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební 

úpravy – jednací řízení bez uveřejnění 

 
Rada města po projednání 

 

A)  s o u h l a s í 

1. s uskutečněním jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 

7 písm. a) bod 1. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), k veřejné zakázce 

pod názvem „Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem – stavební úpravy“  

2. s uzavřením dodatku č. 2 k řešení prostupů pro vzduchotechniku a klimatizaci,  

prořezů betonové stropní desky při provádění otvoru pro výtahovou šachtu a řešení 

problémů souvisejících s vlhkostí v objektu prodejních jednotek Za nádražím, 

jejíchž rekonstrukci provádí firma INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, PSČ 400 07, 

Ústí nad Labem  IČ: 00671533 jako vítězný uchazeč na základě veřejné zakázky 

B) p o v ě ř u j e 

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

a) realizovat všechny nezbytné úkony týkající se jednacího řízení bez uveřejnění 

dle písm. A) bod 1. 
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b) uzavřít na základě jednacího řízení bez uveřejnění s firmou INSKY spol. s r.o., 

Nový Svět 100, PSČ 400 07, Ústí nad Labem,  IČ: 00671533, dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo ze dne 2.10.2014 

 

 

13. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě na Základní škole Ústí nad Labem, 

Anežky České 702/17, příspěvkové organizace 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS   (v zastoupení předkládá pí. 

Podhajská) 

 

p. Podhajská: 

- škola předložila žádost k navýšení počtu dětí z 15 na 18 dětí 

- v přípravné třídě 10-15 dětí – navýšení možno až o 4 místa (viz materiál) 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

565/15 

Udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě na Základní škole 

Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě dle § 23 odst. 3,5 zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona v platném znění 

a) na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 

organizace z 15 na 18 dětí na školní rok 2015/2016  

B )  zmo cňu j e  

1. vedoucí OŠKSS  

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě pro Základní školu 

Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace pro školní rok 

2015/2016 

 

 

14. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení  

      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 (v zastoupení předkládá pí. 

Podhajská) 

 

p. Podhajská:  

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 77 tis. Kč 

- 55 tis. Kč na úhradu čistého nájemného – zvýšení neinvestiční části výdajového 

rozpočtu OŠKSS 

- 22 tis. Kč na rozvoj infrastruktury – zvýšení neinvestiční části výdajového 

rozpočtu ODM 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

566/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení 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 77 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 ČR v roce 2015 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 77 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 55 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 22 tis. Kč 

v položce údržba a opravy místních komunikací 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 22 tis. Kč dle bodu A) 1. c) 

tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

T: do 30. 11. 2015 

 

 

15. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení  

      účelových dotací z Ústeckého kraje 

      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS (v zastoupení předkládá pí. 

Podhajská) 

   

p. Podhajská:  

- ZŠ Hlavní a Neštěmická – zapojení do dotačního programu „Prevence rizikového 

chování v Ústeckém kraji v roce 2015“  

- jde o převod finančních prostředků z Ústeckého kraje na ZŠ v celkové výši 33,80 

tis. Kč 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

567/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z Ústeckého kraje 
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Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

33,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 33,80 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 Základní škole Ústí nad 

Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 11,80 tis. Kč na preventivní 

programy 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 22,00 tis. Kč na 

preventivní programy 

 

 

16. Stanovení platu Mgr. Zinčenkové, pověřené řízením Činoherního studia města ÚL,  

      příspěvkové organizace 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS (v zastoupení předkládá pí. 

Podhajská) 

 

p. Podhajská:  

- RM dne 30. 6. 2015 pověřila novou ředitelku řízením p. o. od 1. 7. 2015, ale nebyl 

jí stanoven plat – předkládán materiál na stanovení platu od 1. 7. 2015 

 

p. Dufek:  

- můžeme stanovit zpětně? 

 

p. Podhajská:  

- ze zákona jí náleží odměna, je nutné schválit i v případě zpětného vyplacení – není 

jiná možnost 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

568/15 

Stanovení platu Mgr. Zinčenkové, pověřené řízením Činoherního 

studia města ÚL, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s t ano vu j e   

1. Mgr. Kamile Zinčenkové, pověřené řízením Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace  

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

(obecní zřízení), v platném znění 
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- plat s účinností od 1. 7. 2015 (platový výměr č. 42/2015) 

 

 

Hlasování o předřazení bodu č. 25: 6,0,0 

 

25. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. – změny na pozici řízení organizace 

(přizván MgA. Jiří Trnka) 

      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS (v zastoupení předkládá pí. 

Podhajská) 

 

p. Podhajská: 

- RM jmenuje MgA. Trnku – na místo ředitele p. o. od 9. 7. 2015 na dobu určitou do 

30. 6. 2016 a zároveň mu stanovuje plat od 9. 7. 2015 

 

MUDr. Madar:  

- Mgr. Zinčeková – z osobních důvodů rezignovala na funkci pověřené ředitelky p. 

o. 

- MgA. Trnku si vybrali divadelníci, řídí městské divadlo Děčín – včera jednala RM 

Děčín – nemají problém s tím, že bude MgA. Trnka řídit p. o. 

- důležité je jmenování, aby byl zapsán v OR 

- zítra dojde k předání majetku 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

569/15 

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. – změny na pozici 

řízení organizace        
 

Rada města po projednání 
 

A )  b er e  n a  v ědo mí   

1. rezignaci Mgr. Kamily Zinčenkové na pověření řízením Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ke dni 8. 7. 2015 

B )  j men u je  s  ú činn os t í  od  9. 7. 2015 

1. MgA. Jiřího Trnku, nar. 4. 7. 1975 

a) na pracovní místo ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace na dobu určitou do 30. 6. 2016 

C )  s t ano vu j e   

1. MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

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

(obecní zřízení), v platném znění 

- plat s účinností od 9. 7. 2015 (platový výměr č. 43/2015) 

D )  uk lád á   

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS  

a) organizačně zabezpečit vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele 

Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace s tím, že 
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nový ředitel bude jmenován na základě výsledků výběrového řízení s účinností 

od 1. 7. 2016 

 

 

17. Zajištění zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Ústí nad 

Labem (Nařízení statutárního města Ústí nad Labem) 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová:  

- zadává se pro malé vlastníky lesů – službu hradí stát, prostřednictvím našeho úřadu 

se zadává 

- je to na dobu 10ti let – musí se zadat 18 měsíců předem 

- výše příspěvku závisí od hektaru a kolik se přihlásí vlastníků 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

 

570/15 

Zajištění zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací 

obvod Ústí nad Labem (Nařízení Statutárního města Ústí nad 

Labem) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o zajištění zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací 

obvod Ústí nad Labem pro roky 2017 - 2026 

B )  s ch va lu j e  

1. návrh Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem o záměru zadat zpracování 

Lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Ústí nad Labem 

C )  v y d á v á 

1. Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2015 ve smyslu bodu B) 

 

 

18. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost odborného lesního 

hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- jedná se o finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře – hrazeno 

ze státního rozpočtu 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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571/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 45,13 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45,13 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 

45,13 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 

pro Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

 

19. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – výsadba minimálního podílu  

      melioračních a zpevňujících dřevin v 2. pololetí 2014 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- jedná se o finanční prostředky poskytnuté státem – pravidelné platby, které chodí 

každého čtvrt roku 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

572/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – výsadba 

minimálního   podílu  melioračních   a   zpevňujících   dřevin   v  

2. pololetí 2014 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 15,65 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15,65 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 

15,65 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 2. pololetí roku 2014 pro státní podnik 

Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín) 
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20. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním organizacím, 

pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidací 

mimořádných událostí 

        Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- OŽP – vyhrazeno 220 tis. Kč na podporu nestátních organizací – přihlášeno 20 

žadatelů – návrh v tabulce – potřebnost, kurzy pro obyvatele, fin. příspěvky od 

jiných organizací 

 

MUDr. Madar: 

- v r. 2014 nežádali okolní obce, vloni to nebylo 

- jde o peníze města, pro koho jsou určeny? 

 

Ing. Heymerová:  

- ten, kdo si požádá a splní určená pravidla, tak dostane finanční příspěvek 

- je to i pro drobné obce okolo 

- může se udělat úprava – předchozí RM schválila finanční prostředky i pro okolní 

obce 

 

MUDr. Madar: 

- víc dáváme okolním obcím než našim  

- jaký je hodnotící klíč? 

 

Ing. Heymerová: 

- RM jsou stanoveny pravidla, podle kterých jsou jim přiděleny fin. prostředky (viz. 

důvodová zpráva 

- jen pro obce v rámci katastru UL 

- RM může pravidla změnit 

 

Návrh usnesení: 

Rozšíření bodu B) RM souhlasí s uzavření smluv na poskytnutí dotace dle bodu A)  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

 

573/15 

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním 

organizacím, pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti 

ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dotaci nestátním organizacím působícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti ochrany 

obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2015 v celkové výši 220 tis. Kč 

v členění dle podaných žádostí a výše příspěvku takto: 

a) Via Europa, z.s. 

Na Spálence 715/3, 400 01 Ústí nad Labem 
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IČ 26672499                                          8 000,- Kč 

b) MS VZS ČČK v Ústí nad Labem, o.s.  

Střekovské nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí n.L - Střekov. 

IČ: 44556594                                                                      17 000,- Kč 

c) MEDIC 

17. listopadu 285/29, 400 10 Ústí n.L. 

IČ: 01546945                                                                        8 000,- Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem 

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 44225512                                                                        7 000,- Kč 

e) Dobrovolnické centrum, o.s. 

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 70225842                                                                        5 000,- Kč 

f) Spirála  

K Chatám 22, 403 40 Ústí n.L.  

IČ: 68954221                                                                        5 000,- Kč 

g) Akademie dobrovolných záchranářů ČR , z.s. 

Picassova 549, 403 31 Ústí .L. - Neštěmice  

IČ: 22875051                                                                        8 000,- Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů Svádov 

Pod Lesem 207, 403 22 Ústí n.L. - Svádov 

IČ: 65082371                                                                      20 000,- Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Libouchec 

Libouchec 1, 403 35 Libouchec 

IČ: 63153823           12 000,- Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř 

Opletalova 473, 403 31 Ústí n.L.- Neštěmice 

IČ: 63153203            12 000,- Kč 

k) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Střekov 

Kojetická 149/86, 400 03 Ústí n.L.- Střekov 

IČ: 75086808                                                                      20 000,- Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 

Opletalova 466, 403 31 Ústí n.L.- Neštěmice 

IČ: 63153262                                                                      20 000,- Kč 

m) Sbor dobrovolných hasičů STEBNO 

Stebno 22, 400 02 Stebno 

IČ: 63153271                                                                        9 000,- Kč 

n) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II 

Hoření 2472/14, 400 11 Ústí n.L. 

IČ: 75115905                                                                        7 000,- Kč 

o) Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice 

Teplická 375, 403 17 Chabařovice 

IČ: 66111463                                                                      12 000,- Kč 

p) Sbor dobrovolných hasičů Telnice 

Varvažov 122, 403 38 Telnice 

IČ: 63153220           12 000,- Kč 

q) Sbor dobrovolných hasičů Ryjice 

Ryjice, 403 31 Ryjice 

IČ: 63153211             8 000,- Kč 

r) Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno 
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Velké Chvojno 8, 403 34 Velké Chvojno 

IČ: 63153807                                                                     10 000,- Kč         

s) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Malé 

Březno 

Malé Březno, 400 02 Malé Březno nad Labem 

IČ: 75078082                                                                    12 000,- Kč 

t) Sbor dobrovolných hasičů Malečov 

Malečov 49, 403 27 Malečov 

IČ: 63153190                                                                       8 000,- Kč 

 

B) s o u h l a s í 

1. s uzavřením smluv na poskytnutí dotace dle bodu A) 

 

 

21. Změna složení Povodňové komise města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- z důvodu změn ve vedení města dochází ke změně ve složení Povodňové komise 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

574/15 

Změna složení Povodňové komise města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1. Věra Nechybová se zvolením primátorkou města Ústí nad Labem stala, v souladu s 

§ 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

a) předsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem 

B )  o dv o lá vá  

1. Martina Hausenblase, MBA  

a) z funkce místopředsedy Povodňové komise města Ústí nad Labem 

C )  j men u je  

1. MUDr. Jiřího Madara  

a) místopředsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem 

 

 

22. Pronájem části pozemku p. č. 2533/1  v k. ú. Ústí nad Labem sousedícího s objektem   

      Magistrátu města Ústí nad Labem  

      Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru HS   

 

Ing. Janík: 

- pozemek o výměře 23 m2 – před nouzovým výjezdem z garáží – pozemek je 

využíván zejména jako obslužná a zásobovací komunikace, včetně odvozu 

komunálního odpadu vytvořeného MmÚ a nouzového výjezdu z podzemních 

halových garáží MmÚ 
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- vlastník pozemku nám oznámil, že zde zřizuje parkoviště pro osobní motorová 

vozidla 

- RM je předkládán návrh na pronájem dvou parkovacích míst, aby byla zajištěna 

obslužná a zásobovací činnost 

 

p. Dufek: 

- je tam nástupní místo hasičů – nelze tam udělat parkovací místa 

 

Ing. Janík: 

- vysvětlení nástupní plochy hasičů 

MUDr. Madar: 

- návrh nakreslení žluté čáry pro hasiče  

 

Ing. Janík:  

- můžeme nakreslit pouze na našem pozemku 

 

p. Dufek:  

- vlastník pozemku může zřídit parkoviště? 

 

Ing. Janík: 

- dle OD nemáme nástroje pro zamezení vytvoření parkoviště 

- jednalo by se o nájem cca 21 600 Kč bez DPH ročně 

 

MUDr. Madar:  

- kde na to vezmeme z rozpočtu? 

 

Ing. Janík: 

- z rezerv 

- v případě formy věcného břemene – je nutná platba za zřízení věcného břemene 

- konzultace s Mgr. Studenovským – dlouhá soudní cesta 

 

MUDr. Madar: 

- řešit věcné břemeno s právníky 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

575/15 

Pronájem části pozemku p. č. 2533/1  v k. ú. Ústí nad Labem 

sousedícího s objektem  Magistrátu města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 2533/1 o výměře 23 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, dle 

projektu určené jako parkovací místa č. 30 a 44, od pronajímatele HERITAGE 

REAL ESTATES s.r.o., Dlouhá 130, 76001 Zlín, IČ 03559777, za těchto 

podmínek: 

a) účel nájmu: krátkodobé parkování vozidel obsluhujících a zásobujících objekt 

Magistrátu města Ústí nad Labem 
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b) nájemné: 78,26 Kč/ m2/měsíc bez DPH 

c) pronájem na dobu neurčitou s účinností od 15. 7. 2015, s výpovědní lhůtou 3 

měsíce 

B )  uk lád á  

1. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru hospodářské správy MmÚ 

a) uzavřít nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku HERITAGE REAL ESTATES 

s.r.o., Dlouhá 130, 76001 Zlín, IČ 03559777, a to dle podmínek stanovených 

v bodě A) 1.  

 

 

23. Dodatek č. 3 ke směrnici RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Romana Habrová: 

- jde o změnu směrnice rady města o veřejných zakázkách, která spočívá v jiném 

složení hodnotících komisí, kdy členem těchto komisí není již člen rady města. 

Nicméně rozhodnutí vedoucího odboru (ředitele organizace) o přidělení veřejné 

zakázky podléhá písemnému souhlasu radního, který nově není jmenovitě určen 

přílohou č. 4 k předmětné směrnici  

- dotaz, zda mohou vedoucí a ředitelé při vyhlašování (oslovování uchazečů) a 

přidělování VZ oslovovat všechny radní, nebo se mají řídit přidělenými gescemi 

uvolněným radním 

- KT připraví novou směrnici o VZ, kde bude mimo jiné podchycena i práce 

s elektronickou evidencí VZ a dohoda s bývalým vedením města na zveřejňování 

VZ od 150 tis. Kč na profilu zadavatele, ve které se stále pokračuje 

 

Ing. Nechybová: 

- prosím o pokračování ve zveřejňování VZ od 150 tis. Kč na profilu zadavatele 

 

MUDr. Madar:  

- s novou směrnicí počkáme na připravovanou novelu zákona o VZ, abychom byli 

v souladu se zákonem a nemuseli v krátké době schvalovat další dodatky k nové 

směrnici 

- odpověď na dotaz: pro písemný souhlas radního s oslovením uchazečů a 

následným přidělením VZ oslovovat dle přidělených gescí 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

576/15 

Dodatek č. 3 ke směrnici RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 3 ke směrnici Rady města č. 1/2012 o veřejných zakázkách v předloženém 

znění 
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24. Změna Organizačního řádu MmÚ 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Romana Habrová 

- personální změny ve vedení města a následné rozdělení jednotlivých kompetencí je 

nutné promítnout do interních předpisů MmÚ. Jednou z těchto norem je 

organizační řád, kde jsou u primátora a jeho náměstků uvedeny konkrétní gesční 

oblasti, za které zodpovídají  

- v návrhu usnesení je i revokace části usnesení č. 2/14a, kterou byla přidělena gesce 

bezpečnosti a prevence kriminality radní Yvetě Tomkové       

- vzhledem ke zvolení pouze dvou náměstků primátorky a s ohledem na fakt, že 

gesční oblasti jsou rozděleny pouze mezi paní primátorku a její náměstky, ruší se v 

kanceláři primátora 2 tabulková místa, kdy u nich dochází k nadbytečnosti 

- dále se jedno tabulkové místo se přesouvá z odboru hosp. správy – úsek 

autodopravy na odbor rozvoje města – odd. územního plánování. V souvislosti 

s tím se ruší úsek autodopravy na OHS, všichni řidiči se tak dostanou do přímé 

podřízenosti vedoucí odd. obslužných činností. Navrhuji proto doplnění usnesení 

v bodě 2 na začátku textu o slova: organizační členění magistrátu města… 

- v návrhu usnesení je i zrušení rozsáhlé organizační změny, připravované bývalým 

vedením města, jež měla nabýt účinnosti 1.10.2015. Vedení města je přesvědčeno, 

že tak rozsáhlé organizační změně musí předcházet delší časový úsek, zejména 

pokud je do něj zahrnuto období zvýšeného čerpání dovolených zaměstnanců. Je 

potřeba, aby se seznámilo s detaily této změny a tam, kde se názorově neshodne s 

již vytvořeným návrhem schváleným bývalými radními, předpokládá, že ještě 

dojde k dílčím úpravám v připravované org. změně. 

 

p. Tomková 

- žádost o zachování gesce = vypustit bod A)1 navrhovaného usnesení 

 

Dále proběhla diskuze k organizačnímu řádu MmÚ, zejména k návaznosti nového rozdělení 

gescí radních na činnosti a agendy vykonávané v jednotlivých odborech. 

 

MUDr. Madar: 

- úkol k Mgr. Habrové: Příprava nového organizačního řádu k 1. 1. 2016 

 

Návrh na doplnění usnesení – změna a úprava organizačního řádu k 1. 1. 2016 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

 

577/15 

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1.  body B) a C)  usnesení rady města č. 474/15  

B )  s ch va lu j e   

1. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 9.7.2015 takto: 
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a) změnu znění bodu 10.2. článku 10 Primátor města dle přílohy č. 3 důvodové 

zprávy 

b) změnu znění bodu 11.5. článku 11 Náměstci primátora dle přílohy č. 4 

důvodové zprávy 

c) zrušení 2 tabulkových míst v kanceláři primátora 

d) přesun jednoho tabulkového místa z odboru hospodářské správy na odbor 

rozvoje města 

2. organizační členění magistrátu města a počty zaměstnanců města zařazených do 

magistrátu v jednotlivých odborech jsou dány přílohou č. 5 důvodové zprávy 

3. celkový počet zaměstnanců města zařazených do magistrátu se snižuje na 371 

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 B) 

T: ihned 

b) připravit komplexní organizační změnu MmÚ s účinností od 1. 1. 2016 

 
 

29. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 

      Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru (v zastoupení předkládá 

pí. Pechová) 

 

p. Pechová: 

- neinvestiční dotace cca 2,9 mil. Kč – opravy chodníků v Krásném Březně – 

uvedeno v materiálu  

- předloženo MO Neštěmice 

 

p. Tomková:  

- peníze, které jsme měli na opravu – investováno do „zálivů“ zastávek 

- jde o chodníky v oblasti školy  

- z našeho rozpočtu nejsme schopni investovat, proto žádáme město 

- VŘ bylo provedeno 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

578/15 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice 
 

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 Neštěmice ve výši 2 911,79 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o 2 911,79 tis. Kč v položce 

finanční rezerva    

b) poskytnutí neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 2 911,79 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na provoz (na opravy chodníků v Krásném Březně) 
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Různé: 

MUDr. Madar: 

Fotbalový klub: 

- schůzka s předsedou představenstva – podání informace o situaci ve FK 

 

p.Tomková: 

Jezero Milada:  

- problém s bezpečností – musí se vyvolat jednání s městem Chabařovice 

a Palivovým kombinátem Ústí, aby zde byla vytvořena mobilní služebna Městské 

policie – spousta výjezdů  

- hradit by to měl Palivový kombinát Ústí nikoliv město 

- není zde zázemí pro člun městské policie 

- příští týden vyvolat schůzku kvůli zabezpečení Milady 

 

p. Konečný: 

- Jezero Milada – záchranářská služba – také žádá o jednání s vedení města 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 11:00 hodin. 
 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

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

 

 

Mgr. Renata Zrníková………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – Rada města 

FO – Finanční odbor 

JŘ – Jednací řád 

DPmÚ – Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem, a. s. 

ODM – Odbor dopravy a majetku 

OHS – odbor hospodářské správy 

VZ – veřejné zakázky 

ÚD – Úřední deska 

RO – rozpočtové opatření 

ČS – Činoherní studio 

ZL – Zřizovací listina 

VH – valná hromada 

FK – fotbalový klub 

ZŠ – základní škola 


