Zápis z 18. RM

Zápis
18. jednání Rady města Ústí nad Labem
dne 28. 6. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek
Lukáš Konečný
Zapisovatelka:

Kateřina Bartáková, KT

Doplnění programu:
60. Rozšíření kamerového systému Městské policie Ústí nad Labem prostřednictvím
společnosti Metropolnet a. s.
Předkládá: Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva společnosti
Metropolnet a. s.
61. Jmenování ředitele Archivu města Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
62. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro
příspěvkové organizace ze sociální oblasti
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
63. Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
pro ZŠ Neštěmická, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
64. Vrácení nepoužité účelově poskytnuté dotace pro MO Střekov na odkup objektu
„Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
Předřadit bod č. 61 za bod č. 1
Předřadit bod č. 64 za bod č. 2
Předřadit bod č. 40 za bod č. 24 (Ing. Harciník přizván k bodu č. 24 a 40)
Předřadit bod č. 62 a 63 za bod č. 56
Hlasování o programu: 5,0,0
Program byl schválen.
Dále na stole:
- materiál č. 60, 61, 62, 63 a 64
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V kolovadle:
- materiály k bodům č. 13, 17, 18, 42, 43, 47 a 55
Přizváni:
- Mgr. Petr Karlíček, kandidát na ředitele Archivu města na 9,00 h
- Ing. Harciník, Bc. Žirovnická (Městské služby) k bodu č. 24 na 10,00 h
- Ing. Harciník (Městské služby) k bodu č. 40 na 10,00 h
- zástupci společnosti Metropolnet a. s. k bodu č. 55
- Mgr. Miloš Studenovský, PO k bodu č. 57
- Mgr. Romana Habrová, KT k bodu č. 59
- Mgr. Hofman (MNET) a Ing. Bakule (MP) k bodu č. 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Územní plán Ústí nad Labem – změna složení expertní skupiny
Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky

p. Dufek: obdrželi jsme dvě rezignace na člena expertní skupiny
- v průběhu se zjistilo, že jsme špatně zařadili Ing. Arch. Veselého mezi zaměstnance a
má být mezi odborníky
- vše proto upravujeme, aby odpovídalo aktuálnímu stavu
Ing. Nechybová: slovo pracovní nahradit slovem expertní
P. Dufek: návrh na usnesení v upraveném znění – upravuje se slovo pracovní za expertní
Hlasování o usnesení: 5,0,0

393/17
Územní plán Ústí nad Labem – změna složení expertní skupiny
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. ukončení členství v expertní skupině:
a) Ing.arch. Jitky Fikarové (architekt)
b) Doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. (rektor UJEP)
B) souhlasí
1. se změnou zařazení Ing. arch. Jaromíra Veselého (architekt) jako Člena pracovní
skupiny
61. Jmenování ředitele Archivu města Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ
Mgr. Javorčák: proběhlo VŘ – PhDr. Vladimír Kaiser odchází do důchodu
- jsem rád, že se přihlásil Mgr. Karlíček, PhD., je mladý a velice nadějný archivář
- navazuje na práci Vladimíra Kaisera
- pro archiv už pracoval a prostředí zná
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-

podmínky ve VŘ byly přísné

přizván Mgr. Karlíček, PhD.
Mgr. Karlíček: je pro mě obrovská výzva převzít archiv po Vladimíru Kaiserovi
Mgr. Javorčák: v souladu se zákonem o obcích navrhuji jmenovat, jako ředitele archivu
Mgr. Petra Karlíčka, PhD., od 1. 9. 2017
Ing. Nechybová: prosím o pozvání a poděkování PhDr. Vladimíru Kaiserovi
Hlasování o usnesení: 5,0,0

394/17
Jmenování ředitele Archivu města Ústí nad Labem
Rada města po projednání
na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
A) bere na vědomí
1. rezignaci pana PhDr. Vladimíra Kaisera na funkci ředitele Archivu města Ústí nad
Labem k 31. 8. 2017
B) děkuje
1. panu PhDr. Vladimíru Kaiserovi
a) za dlouholetou kvalitní práci pro magistrát a město Ústí nad Labem
C) j m e n u j e s účinností od 1. 9. 2017
1. Mgr. Petra Karlíčka, PhD., nar. 5. 8. 1982
a) do funkce ředitele Archivu města Ústí nad Labem

2.

Rozpočtové opatření FO – navýšení členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro
rok 2017
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

Ing. Nechybová: navýšení bude použito na úhradu právních služeb
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

395/17
Rozpočtové opatření FO – navýšení členského příspěvku do DSO
Jezero Milada pro rok 2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 90,36 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
90,36 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
90,36 tis. Kč v položce členské příspěvky (navýšení členského příspěvku
do DSO Jezero Milada pro rok 2017)
64. Vrácení nepoužité účelově poskytnuté dotace pro MO Střekov na odkup objektu
„Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
Ing. Jakubec: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

396/17
Vrácení nepoužité účelově poskytnuté dotace pro MO Střekov na
odkup objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. dopis První Pražská Rekvizitní s.r.o. ze dne 16. 6. 2017, kterým oznamují stažení
(zrušení) nabídky na odprodej bývalých Lázní Dr. Vrbenského
B) žádá
1. MO Střekov o vrácení poskytnuté účelové dotace ve výši 2 330 tis. Kč
C) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru k zapojení vrácené nepoužité účelové
dotace ve výši 2 330 tis. Kč, poskytnuté MO Střekov na odkoupení objektu Lázní
Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků (jiný kupující subjekt), takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ ve výši
2 330 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO MmÚ, sk. 03 investiční rezerva
ve výši 2 330 tis. Kč

3.

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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397/17
Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 25 tis. Kč takto:
a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 25 tis. Kč v položce příjmy
z vlastní činnosti, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku
25 tis. Kč v položce provozní výdaje

4.

Rozpočtové opatření OIÚP – „Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická“ –
PD
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP

Ing. Nechybová: projektovou dokumentaci je potřeba doložit při žádosti o dotaci
MUDr. Madar: budou to dva projekty a dvě VŘ?
Ing. Šartnerová: ano
- v listopadu chceme poslat žádost o dotaci
- když bychom to rozdělovali v názvu usnesení, tak bych musela celou částku
rozpočítávat
Ing. Nechybová: vše co souvisí se stavbou, tak je uznatelné
Ing. Šartnerová: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

398/17
Rozpočtové opatření OIÚP – „Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad
Labem, Neštěmická“ – PD
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 1 850,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 850,00 tis. Kč
v položce finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku
1 850,00 tis. Kč na akci „Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická“PD
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5.

Rozpočtová opatření OHS
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS

Ing. Červenka: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

399/17
Rozpočtová opatření OHS
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 356 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
250 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2, v položce ostatní nedaňové příjmy
o částku 106 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské
správy
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy
v celkové výši 356 tis. Kč v položce provozní výdaje

6.

„Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi
kolektivním systémem ASEKOL a.s. a statutárním městem Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing. Heymerová: bez úvodního slova
MUDr. Madar: schvalujeme s účinností od 15. 8. 2018
Ing. Heymerová: ano, datum je v pořádku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

400/17
„Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení“ mezi kolektivním systémem ASEKOL a. s.
a statutárním městem Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . uzavření „Dodatku č. 2 Smlouvy číslo 554804/01/ZOZ/2006AK1 o zajištění
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zpětného odběru elektrozařízení“ mezi kolektivním systémem ASEKOL a. s.
a statutárním městem Ústí nad Labem

7.

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - výsadba minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2016
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP

Ing. Heymerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

401/17
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - výsadba
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za
2. pololetí 2016
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 26,10 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 26,10 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
26,10 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu
melioračních a zpevňujících dřevin v 2. pololetí roku 2016 pro státní podnik
Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín)

8.

Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, ul. Anežky České – velkoplošná oprava
chodníků“ – výběr zhotovitele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: přihlásili se celkem 3 uchazeči
- návrh na usnesení v doplněném znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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402/17
Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, ul. Anežky České –
velkoplošná oprava chodníků“ – výběr zhotovitele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, ul. Anežky
České - velkoplošná oprava chodníků“ takto:
1. DOKOM FINAL s. r. o.
2. INSKY spol. s r. o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Ústí nad Labem, ul. Anežky České - velkoplošná oprava
chodníků“, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti
DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 407 11, Děčín XXXII,
IČ: 25487230, s nabídkovou cenou ve výši 1.822.804,- Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Anežky České velkoplošná oprava chodníků“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnosti DOKOM
FINAL s. r. o., se sídlem Kamenná 2, 407 11, Děčín XXXII, IČ: 25487230,
a v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu
se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou
k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém místě v pořadí

9.

Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků –
II. a III. etapa“ – výběr zhotovitele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

Mgr. Studenovský: DOKOM FINAL s. r. o. nabídla částku o 150 tis. Kč nižší, než jsme
požadovali
- návrh na usnesení v doplněném znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

403/17
Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné
opravy chodníků – II. a III. etapa“ – výběr zhotovitele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Ústí nad Labem, ul. Jizerská –
velkoplošné opravy chodníků - II. a III. etapa“ takto:
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1. DOKOM FINAL s. r. o.
2. HAGL, spol. s r. o.
3. SaM silnice a mosty Děčín, a. s.
4. TELKONT s. r. o.
5. INSKY spol. s r. o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků II. a III. etapa“, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí
tj. společnosti DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 407 11, Děčín XXXII,
IČ: 25487230 s nabídkovou cenou ve výši 1.043.838,- Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné
opravy chodníků - II. a III. etapa“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnosti DOKOM FINAL
s. r. o., se sídlem Kamenná 2, 407 11, Děčín XXXII, IČ: 25487230, a v případě, že
uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem
nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy,
uchazeči, který se umístil na druhém, případně dalším, místě v pořadí
10. Veřejná zakázka „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – PD – výběr zhotovitele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: přihlásili se 3 společnosti a nejvýhodnější nabídku podala firma
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
p. Dufek: reference mají všichni 3 uchazeči velmi dobré
MUDr. Madar: musejí použít naší studii, kterou jsme zaplatili?
Mgr. Studenovský: ano a dopracují jí do projektové dokumentace
Ing. Nechybová: ověřovali jsme si reference?
Mgr. Studenovský: ano, reference jsme ověřovali
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

404/17
Veřejná zakázka „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – PD –
výběr zhotovitele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Venkovní areál Plavecké haly
Klíše“ - PD takto:
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1. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o.
2. Projekty CZ, s. r. o.
3. CENTROPROJEKT GROUP a. s.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ - PD, a to uchazeče, který
se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti ATELIER 11 HRADEC
KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 474 50 347,
s nabídkovou cenou ve výši 1.785.000,- Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ - PD dle
ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, společnosti ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., se sídlem Jižní 870,
500 03 Hradec Králové, IČ: 474 50 347, a v případě, že uchazeč, který se umístil
na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne
zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se
umístil na druhém, případně třetím, místě v pořadí

11. Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO
Ústí n. L. – Severní Terasa“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

405/17
Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy
chodníků v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem – velkoplošné
opravy chodníků v MO Ústí n.L. – Severní Terasa“ s předpokládanou hodnotou
plnění ve výši 1.500.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy
chodníků v MO Ústí n.L. – Severní Terasa“
B) pověřuje
1 . Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – Severní
Terasa“, včetně případného vylučování uchazečů
2 . Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
10

Zápis z 18. RM
„Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – Severní
Terasa“, včetně případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti
Ing. Dalibora Deutsche
C) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO
12. Vyhlášení veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury GIS města“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
MUDr. Madar: proč dělíme zakázku?
Mgr. Studenovský: protože u části A může oslovit více uchazečů než u části B
- budeme žádat o dotaci
MUDr. Madar: kdo nám to bude spravovat po záruce?
Mgr. Studenovský: po záruce to můžeme dát Metropolnetu, ale dva roky nám to bude
opravovat ten, kdo nám to poskytne
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

406/17
Vyhlášení veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury GIS
města“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace infrastruktury GIS
města“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5.950.413,- Kč bez DPH
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Modernizace infrastruktury GIS města“
B) pověřuje
1 . Ing. Janu Bartošovou, vedoucí odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
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„Modernizace infrastruktury GIS města“, včetně případného vylučování
uchazečů
2 . Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Modernizace infrastruktury GIS města“, včetně případného vylučování
uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Bartošové
C) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP
b) Ing. Kamil Novák, správce GIS pověřený vedením oddělení GIS OIÚP
c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
2. náhradníci:
a) Mgr. Pavel Nepivoda, ved. odd. územního plánování OIÚP
b) Ing. Tomáš Bukvička, správce GIS OIÚP
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Mgr. Petra Plášilová, právník PO
13. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
Mgr. Studenovský: v pondělí přišly další dvě žádosti – „Léto na ulici 2017“ a „Fírfest“
- na webu máme upozornění, že mají žádat 30 dní předem
Mgr. Javorčák: tento rok budeme vstřícní, ale pokud to od roku 2018 nebudou podávat
včas, tak to nebudeme přijímat
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

407/17
Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Rada města po projednání
A) uděluje
1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem
č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných
žádostí takto:
a) ve dnech 11. – 15. 7. a 18. – 21. 7. 2017 vždy v době od 15,00 do 22,00 hodin
v lokalitě Prokopa Diviše 1812/7 v Ústí nad Labem, za účelem konání akce
„Léto na ulici 2017“
b) dne 2. 9. 2017 v době od 12 do 22 hodin v lokalitě horního areálu Letního kina
Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Fírfest“
c) dne 7. 9. 2017 v době od 20 do 23 hodin v lokalitě Lidického náměstí Ústí nad
Labem za účelem konání akce „Volební akce – promítání filmu na projekční
plátno“
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d) ve dnech 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9.
a 24.9. 2017 vždy v době od 12 do 18,30 hodin v lokalitě Městských sadů Ústí
nad Labem za účelem konání akce „Malý Hamburk“

14. Změna integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 2
Předkládá: Mgr. Jan Husák, zástupce vedoucího OSR
Ing. Nechybová: ověřovala jsem zda, změna nepodléhá schválení v ZM
- mění se způsob čerpání
Mgr. Husák: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

408/17
Změna integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
č. 2
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
B) schvaluje
1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu
a) úpravy finančního plánu v opatření 3.2.1 Vzdělávání pro VaV, podnikání
a podnikavost z plánovaného období 2017-2018 na období 2018-2020
s částkami pro jednotlivé roky v tomto objemu příspěvku EU z ERDF - pro rok
2018 alokace 61,35 mil. Kč, pro rok 2019 alokace 85,89 mil. Kč a pro rok 2020
alokace 57,26 mil. Kč
b) úpravy data dosažení cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 5 00 00 Počet
podpořených vzdělávacích zařízení a 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení v opatření 3.2.1 Vzdělávání pro VaV,
podnikání a podnikavost z původního termínu 31. 12. 2018 na datum
31. 12. 2022
C) ukládá
1. Mgr. Jiřímu Starému, vedoucímu oddělení řízení ITI, OSR, MmÚ
předložit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke schválení návrh změny č. 2 Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace dle bodu B)
15. Územní studie veřejného prostranství - Střekov místní části - podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy č. 9 IROP
Předkládá: Mgr. Jan Husák, zástupce vedoucího OSR
Mgr. Husák: dne 8. 10. 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 9. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního
13
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-

operačního programu (dále jen IROP). Výzva je zaměřena na specifický cíl SC 3.3
Pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Podpora je zacílena na
zpracování územních studií obcí s rozšířenou působností.
minimální celkové způsobilé výdaje na jeden projekt činí 200 tis. Kč a maximální
výše celkových způsobilých výdajů není stanovena
cena díla Územní studie veřejného prostranství – Střekov místní části – bude poptána
ve výši 400 tis. Kč bez DPH

přizvána starostka Ing. Outlá a Ing. Němeček
Ing. Nechybová: jedná se o materiál, který je předkládán RM v časové tísni
- podmínky dotačního titulu byly zmíněny
- IROP vyhlašuje výzvu, když žadatel může být pouze Statutární město ÚL
- byla dokládána plná moc, kdy podepisování žádosti o podporu by bylo svěřeno
starostce MO Střekov - žadatelem je statutární město Ústí nad Labem a nevím, zda
toto mohu udělat
- prosím o přizvání Mgr. Studenovského
- pokud jsme žadatelem my, tak z plné moci vyplývá, že administrátorem bude
MO Střekov? – máte někoho, kdo to bude administrovat a kdo to bude konkrétně?
Ing. Outlá: buďto budu já nebo si někoho najmeme
Ing. Nechybová: součástí žádosti o dotaci je i VŘ na zhotovitele
- jak bylo VŘ ošetřeno a jaké jsou lhůty?
Ing. Outlá: máme vše připraveno a čekáme na usnesení RM
MUDr. Madar: Vy už máte VŘ hotové, když jste ho vypsali 19.7.?
Ing. Outlá: ano
Ing. Němec: ministerstvo přišlo s tím, že je to určeno pro obce, ale žádost může podat jen za
ORP pouze příslušný odbor a připravují způsob financování spoluúčast obcí
- jakákoliv obec si může zažádat a v tomto případě to je Magistrát města ÚL
MUDr. Madar: musíme plnit takové podmínky, abychom se nedostali do problému
- pokud má město žádat, tak by mělo být i organizátorem VŘ
Ing. Outlá: VŘ jsme dělali podle naší směrnice
Ing. Nechybová : v příloze číslo 3 je ošetřen způsob zadávání veřejných zakázek a je tam
limit 400 tis. Kč
- na FV jsme kontrolovali zadávání VZ a směrnice, která je v tuto chvíli platná pro
obvod, je z roku 2012 a nereflektuje změnu zákona a limitu
- pokud je žadatelem statutárním město ÚL, tak můžeme pouze poptat a vybrat, ale
mělo by to být podle naší směrnice
- pokud má poskytovatel dotace mírnější podmínky než naše směrnice a nevyžaduje mít
proces tak přísný, jako má naše směrnice, může v tomto případě, kdo oslovoval, být
obvod město, když žadatelem bude město ÚL?
14
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Mgr. Studenovský: IROP je jedna věc a směrnice je druhá věc
- pokud se to bude schvalovat teď v RM a MO Střekov už konal, tak je jejich jednání
předčasné
- zmocnění platí od teď, ale ne zpětně
Ing. Nechybová: může za statutární město ÚL za žadatele podepisovat žádosti o podporu
plnou mocí zmocněný starosta obce?
Mgr. Studenovský: neznám podmínky výzvy, ale žadatelem je statutární město a žadatelem
by měla být p. primátorka, je zřejmě možné zmocnění, ale ne zpětně
p. Dufek: dělali jste pouze poptávkové řízení, proč jste oslovili zrovna firmu, která vyhrála?
- Požadovali jste doložení referencí za poslední 3 roky, jak je běžné?
- Pokud ano, jak mohla doložit tyto preference, když vznikla 18. 4. 2017?
- proč oslovujete tuto firmu, když je na trhu dva měsíce?
Ing. Němec: je to podle webových stránek, kdy řešili strategické dokumenty
- je podstatnější autorizace pro výkon oboru
Ing. Nechybová: mám s tímto problém – žadatelem je statuární město ÚL
MUDr. Madar: smlouva o dílo je špatně
Mgr. Studenovský: MO Střekov byl rychlejší a jednal bez našeho mandátu
Ing. Nechybová: dostala jsem do ruky výzvu – výzva k podání nabídky jménem MO Střekov,
která obsahuje lhůtu pro podání nabídek 4. 7. 2017, což je termín pro předložení
žádosti
- jedná se o VŘ v běhu a žádáte o souhlas
Ing. Outlá: všichni osloveni žadatele, se vyjádřili v termínu
Ing. Nechybová: výzva je do 4. 7. 2017 a vy jste zkrátili lhůtu bez písemného zveřejnění
- omezili jste množství počtu uchazečů – není to zcela v pořádku, ještě se může někdo
přihlásit
- sice je to zakázka malého rozsahu, ale mohl by tam být problém
Ing. Outlá: oslovili jsme 5 uchazečů
Mgr. Studenovský: nabídku může podat i neoslovený uchazeč
Ing. Nechybová: je tam lhůta 4. 7. 2017 a zkrátit ji v tomto případě nelze
p. Dufek: postup MO Střekov je velmi nestandardní
Ing. Nechybová: výzva byla 19. 6. 2017 - otevírání a hodnocení proběhlo 22. 6. 2017 - takto
nemohu podat žádost za město ÚL
- žadatel musí být magistrát a my jsme garantem a nositelem
15
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všichni jsme se dostali do časové tísně

Ing. Outlá: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 0,0,5
16. Rozpočtové opatření OSR - projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad
Labem
Předkládá: Mgr. Jan Husák, zástupce vedoucího OSR
Mgr. Husák: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

409/17
Rozpočtové opatření OSR - projekt Podpora inkluzivního
vzdělávání v Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odboru městských organizací
a školství a kanceláře tajemníka v celkové výši 6 990,39 tis. Kč na úhradu nákladů
v rámci realizovaného projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad
Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 990,39 tis. Kč v položce
účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských oorganizací
a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků
pro příspěvkové organizace ve výši 4 927,36 tis. Kč, na zajištění akce „Podpora
inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto:
ZŠ Anežky České 1 148,29 tis. Kč
ZŠ Hlavní
2 053,68 tis. Kč
ZŠ Stříbrnická
1 725,39 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka
o částku 2 063,03 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto:
v položce mzdové prostředky
1 540,63 tis. Kč
v položce povinné pojistné
522,40 tis. Kč
17. Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-Chomutovskou aglomeraci – Smlouva
o partnerství
Předkládá: Mgr. Jan Husák, zástupce vedoucího OSR
Mgr. Husák: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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410/17
Metodika sociálního bydlení pro
aglomeraci – Smlouva o partnerství

Ústecko-Chomutovskou

Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Metodika sociálního bydlení pro
Ústecko-Chomutovskou aglomeraci“ se statutárním městem Děčín, statutárním
městem Chomutov a statutárním městem Most

18. Smlouva o poskytnutí dotace k realizaci projektu Obnova vstupních portálů
zámeckého parku v Krásném Březně
Předkládá: Mgr. Jan Husák, zástupce vedoucího OSR
Mgr. Husák: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

411/17
Smlouva o poskytnutí dotace k realizaci projektu Obnova
vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje 2017 k projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého
parku v Krásném Březně“
B) schvaluje
1. přijetí dotace ze strany Ústeckého kraje ve výši 231.000,- Kč za účelem realizace
projektu „ Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně‘‘
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ústí
nad Labem a Ústeckým krajem k projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého
parku v Krásném Březně‘‘
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelové neinvestiční
dotace poskytnuté KÚÚK ve výši 231 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 231 tis. Kč v položce účelové
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 231 tis. Kč
4. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a odboru dopravy a majetku
ve výši 99 tis. Kč takto:
17
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje
v položce oddělení projektů a dotací o částku 99 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku oddělení evidence majetku o částku 99 tis. Kč

19. Rozpočtové opatření ODM
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Nechybová: práce jsou v limitu
Ing. Dařílek: vše projednáno
- jedná se o úpravu technologie
- je to převod peněz a jde to do položky údržby
- peníze v rozpočtu na to byly
Ing. Nechybová: prosím, aby v DZ bylo uvedeno, že to bylo konzultováno s PO
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

412/17
Rozpočtové opatření ODM
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 847 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 v položce převody z vlastních fondů
hospodářské činnosti ve výši 1 647 tis. Kč
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 v položce správní poplatky ve výši
200 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 1 847 tis. Kč na zajištění správy majetku
města
20. Rozpočtové opatření ODM – Tovární – začlenění cyklistické dopravy
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: ODM má k realizaci připravenou investiční akci „Tovární – začlenění
cyklistické dopravy“
- rozpočet máme rozdělený – náklady na cyklistiku a stavební úpravy
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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413/17
Rozpočtové opatření ODM – Tovární – začlenění cyklistické
dopravy
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 600 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
v položce Rozvoj cyklistiky o částku 1 000 tis. Kč
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
v položce údržba a opravy místních komunikací o částku 600 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
1 000 tis. Kč na akci Tovární – začlenění cyklistické dopravy, sk. 03
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
600 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01

21. Štefánikova – obnova obrusné vrstvy vozovky – dodatek smlouvy
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: na základě zakázky jsme jednali s vodaři, aby provedli rekonstrukci přívodního
vodovou vedoucího v silnici, provedou ji během léta
- doporučujeme, aby RM dala souhlas s prodloužením zakázky do 15. 10. 2017
MUDr. Madar: posune se i začátek stavby
Ing. Dařílek: od 10. 9. 2017 do 15. 10. 2017 se bude ulice Štefánikova frézovat
Ing. Nechybová: prosím o doplnění termínů
Ing. Dařílek: v DZ je uvedeno, že to budeme dělat od září
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

414/17
Štefánikova – obnova obrusné vrstvy vozovky – dodatek smlouvy
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Štefánikova – velkoplošná obnova
obrusné vrstvy vozovky upravující termín dokončení stavby z 30. 6. 2017
na 15. 10. 2017
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22. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

415/17
Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 76,82 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy
(pojistné náhrady) ve výši 76,82 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 76,82 tis. Kč na zajištění správy majetku
města

23. Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Ing. Dařílek: dne 5. 6. 2017 obdržel silniční správní úřad, od firmy GARNIBO, s.r.o., žádost o
povolení k připojení na komunikaci ul. Černá cesta
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

416/17
Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky k pozemku p. č. 1511/6
v k. ú. Klíše, na dobu neurčitou ve prospěch pozemků p. č. 1511/20 a 1511/21
v k. ú. Klíše, za jednorázovou úhradu, která je stanovena na základě zákona
č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, dle § 16b odst. 5, a to ve výši 10.000,- Kč
bez DPH
2. uzavření smlouvy, dle podmínek uvedených v bodě A) 1.
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24. Příkazní smlouva – tenisový areál
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
přizván Ing. Harciník a Bc. Žirovnická
Ing. Dařílek: statutární město Ústí nad Labem dne 29. 5. 2017 uzavřelo s Tenis clubem
Ústí nad Labem dohodu o narovnání, jejímž předmětem bylo vyřešení vlastnických a
uživatelských vztahů ke oběma objektům
Ing. Nechybová: chronologii víme
MUDr. Madar: kdo se o to bude starat?
Ing. Harciník: my
- ekonomika nevychází v porovnání příjmů a výdajů města – není to naší vinou
- 42 tis. Kč je nájemné, které se platí městu
- nemohu organizaci zatěžovat doplňkovou činností
Ing. Nechybová: fotbalový stadion byl převeden pod správu fotbalistů, tak v případě
vedoucího provozu došlo ke snížení nějakých činností a nemusí se tomu už věnovat?
Ing. Harciník: ano
Ing. Nechybová: víme, o kolik jsme snížili mandátní odměnu v okamžiku převedení správy
fotbalového stadionu?
Ing. Harciník: byla to částka výrazně vyšší, protože mandátní smlouva byla jinak postavena vykonávali jsme i některé údržbářské činnosti přímo
- za příkazní smlouvu se platilo cca 2 mil. 600 tis. Kč/rok
MUDr. Madar: vedlejší hospodářská činnost nesmí být ve ztrátě – tomu rozumím
- přidáme Vám tenisové kurty, ale nebudete se o ně starat, budete dělat pouze
účetnictví, takže Vám to nezhorší náklady vedlejší hospodářské činnosti
Ing. Harciník: ano z toho vztahu žádnou ztrátu nevykazujeme
- liší se to v údržbě
- očekáváme, že tam proběhnou významné opravy
Ing. Nechybová: na doplňkové činnosti nesmíte být ve ztrátě, tady to potřebujete mít
doplněno tak, abyste se do ztráty nedostal, ale na hlavní činnosti, která je vykonávaná
lidmi si to můžeme dovolit odečíst
Ing. Harciník: na činnost musím vykázat nějaké hodiny
Ing. Nechybová: stavebně technický dozor a stavební technik – uvádíte, že bude potřeba
provést větší opravy
- součástí oprav bude předcházet souhlas RM, takže součástí budou i náklady na VŘ
a i na stavební technické činnosti
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Ing. Harciník: nám už vznikly náklady, kdy zaměstnanci šli zmapovat prostředí
Ing. Nechybová: mělo by to být součástí dalších požadavků
- navrhuji nižší částku a ostatní věci by se měly řešit jinak
MUDr. Madar: dostáváte od nás 17 mil. Kč
Ing. Harciník: dělím je na hlavní a vedlejší činnost
Ing. Nechybová: pokud to takhle dělíte, tak někdy bude úbytek a někde přebytek
- prosím o doplnění pracovního zařazení zaměstnanců MS – jmenovitě, kde je kdo
zařazen, co vykonává a jakým úvazkem spadá do hlavní nebo vedlejší činnosti - do 3
týdnů
Ing. Harciník: požadavek se vztahuje k celé organizaci?
Ing. Nechybová: ano k celé organizaci
Ing. Dařílek: plánovali jsme, že dojde k uzavření mandátní smlouvy
- doporučovali jsme, aby se to převedlo na hlavní činnosti
- dostane jenom poměrnou část
- výpovědní lhůta je měsíc
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1- PaedDr. Čelišová

417/17
Příkazní smlouva – tenisový areál
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy tenisového areálu za Zimním stadionem
Ústí nad Labem a výkonu dalších práv a povinností, za roční příkazní odměnu
ve výši 169 825,-Kč bez DPH

40. Smlouva o zajištění výběru parkovného
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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418/17
Smlouva o zajištění výběru parkovného
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Smlouvy o zajištění výběru parkovného mezi statutárním městem Ústí nad
Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, p. o.

25. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

419/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty
na podporu cyklistiky“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu
cyklistiky“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Ústecký klub koloběhu (IČ 266 07 271) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Ústecká koloběžka aneb 24 hodin na koloběžce“ ve výši 28.000,- Kč
26. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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420/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Rudolfa DUFKA - mezinárodní
žákovský turnaj v házené“ ve výši 26.000,- Kč
b) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „OPEN Tygr cup TOUR“ ve výši 28.000,- Kč
c) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „SERIÁL HÁZENKÁŘSKÝCH TURNAJŮ
LABE TOUR“ ve výši 35.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Zahájení sezóny juniorské ligy 2017“ ve výši 30.100,- Kč
b) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 22880241) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „2. ročník turnaje fotbalových miniškoliček při OFS
Ústí nad Labem“ ve výši 10.000,- Kč
c) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 22880241) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „3. ročník jednodenního turnaje mládeže okresu Ústí
nad Labem“ ve výši 10.000,- Kč
d) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem (IČ 22880241) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „5. ročník příměstského fotbalového kempu při
Okresním fotbalovém svazu OFS Ústí nad Labem“ ve výši 15.000,- Kč
e) SPORT UNION, z. s. (IČ 44554044) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Vánoční pohár talentů, karate do 15 let“ ve výši 10.000,- Kč
f) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 10.000,- Kč
g) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Telnický lesní běh“ ve výši 10.000,- Kč
h) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 44226306) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Telnická patnáctka“ ve výši 10.000,- Kč
C) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení
D) ukládá
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení
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27. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ – navýšení
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

421/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže
do 18 let (šeky)“ – navýšení
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ –
navýšení v celkové výši 74.128,- Kč a následné uzavření dodatků k již uzavřeným
dotačním smlouvám s jednotlivými subjekty takto:
a) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 5.576,- Kč
b) BK SLOVAN Ústí nad Labem, z. s., IČ: 226 05 797 ve výši 3.608,- Kč
c) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846
ve výši 7.216,- Kč
d) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482 ve výši 3.936,- Kč
e) Jezdecký klub PEDRA, z. s., IČ: 226 68 039 ve výši 984,- Kč
f) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 3.936,- Kč
g) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203
ve výši 5.904,- Kč
h) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 631 53 262 ve výši
5.248,-Kč
i) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z. s., IČ: 014 71 619 ve výši 5.576,- Kč
j) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 3.608,- Kč
k) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s., IČ: 052 12 766 ve výši 2.952,- Kč
l) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 4.592,- Kč
m)UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 5.576,- Kč
n) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437
ve výši 5.576,- Kč
o) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,
IČ: 445 56 594 ve výši 9.840,- Kč
B) souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních
služeb (OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let
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(šeky)“ – navýšení v celkové výši 947.920,- Kč a následným uzavřením dodatků
k již uzavřeným dotačním smlouvám s těmito subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s., IČ: 270 43 584 ve výši 34.440,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s., IČ: 054 22 698 ve výši 17.384,- Kč
c) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., IČ: 226 09 458
ve výši 26.568,- Kč
d) BLADES Ústí nad Labem, z.s., IČ: 227 69 315 ve výši 7.872,- Kč
e) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633 ve výši 12.464,- Kč
f) Fit Family Club Ústí n. L, z.s., IČ: 265 27 537 ve výši 15.744,- Kč
g) FK Neštěmice, z.s., IČ: 692 91 969 ve výši 38.376,- Kč
h) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ: 228 87 458 ve výši 8.200,- Kč
i) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., IČ: 442 23 609
ve výši 10.824,- Kč
j) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 11.152,- Kč
k) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 24.272,- Kč
l) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567
ve výši 35.752,- Kč
m) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 46.248,- Kč
n) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181
ve výši 9.512,- Kč
o) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371
ve výši 9.184,- Kč
p) SK Brná, z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 11.808,- Kč
q) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 12.136,- Kč
r) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 23.944,- Kč
s) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 31.160,- Kč
t) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306
ve výši 13.448,- Kč
u) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 7.216,- Kč
v) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 10.496,- Kč
w) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem
Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10, IČ: 042 49 143
ve výši 20.008,- Kč
x) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská
1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši 37.064,- Kč
y) T.J. Mojžíř, z. s., IČ: 445 52 521 ve výši 22.304,- Kč
z) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 14.432,- Kč
aa) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129
ve výši 38.048,- Kč
bb) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110
ve výši 26.568,- Kč
cc) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 27.880,- Kč
dd) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304
ve výši 27.880,- Kč
ee) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191
ve výši 19.680,- Kč
ff) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853
ve výši 8.528,- Kč
gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801
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ve výši 15.088,- Kč
hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343
ve výši 16.728,- Kč
ii) TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 ve výši 24.600,- Kč
jj) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 11.152,- Kč
kk) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 16.400,- Kč
ll) TJ Svádov-Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 9.184,- Kč
mm) TJ SVAH Všebořice, z. s., IČ: 270 51 251 ve výši 9.840,- Kč
nn) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 13.120,- Kč
oo) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 16.400,- Kč
pp) Toč Ústí nad Labem, z. s., IČ: 026 54 784 ve výši 8.856,- Kč
qq) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 11.480,- Kč
rr) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 68.224,- Kč
ss) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 22.632,- Kč
tt) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 12.136,- Kč
uu) Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 056 12 951 ve výši 31.488,- Kč
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí
nad Labem
T: 20. 9. 2017
28. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Nechybová: v bodě B) je žádost na celoroční soutěžní akce – žádost o 156 tis. Kč a návrh
komise je ve výši 30 tis. Kč
Ing. Kohl: dostali na startovné
- je to profesionální pár a mohou si sehnat i jiné sponzory
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

422/17
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní
výkony – Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni“ a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
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a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou
úhradu nákladů spojených s činností „ČESKÝ POHÁR V LEZENÍ“ ve výši
18.000,- Kč
2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních
aktivit handicapovaných sportovců“ a následné uzavření smluv s jednotlivými
subjekty takto:
a) Smrčka Miroslav (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „INTERNATIONALE DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN BERLIN“
ve výši 36.600,- Kč
b) Smrčka Miroslav (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Podpora celoroční činnosti sportovce“ ve výši 50.000,- Kč
3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora
sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných
akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) VitaSport, z. s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„VitaSport desítka na Větruši“ ve výši 25.000,- Kč
b) Okresní rada asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad
Labem, pobočný spolek (IČ 445 57 523) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „Florbalová liga základních škol“ ve výši 4.000,- Kč
c) TJ Střekov, z. s. (IČ 005 27 033) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„70. výročí založení TJ Střekov“ ve výši 30.000,- Kč
d) Neustupa Michal Mgr. (nar. xx. xx. xxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „MILADA RUN 2017“ ve výši 40.000,- Kč
4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Správa a údržba
sportovišť v majetku sportovních klubu a jednot“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem (IČ 004 82 129) na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností „Výměna dveří u tělocvičny“ ve výši 14.000,- Kč
5. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad
rámec“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou
úhradu nákladů spojených s činností „MEZINÁRODNÍ ZÁVODY V LEZENÍ“
ve výši 50.000,- Kč
B) souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné
žádosti nad rámec“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) STK GEBERT z. s. (IČ 640 45 692) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „STK GEBERT z. s. podpora tanečního páru Sliška a Valjentová“
ve výši 30.000,- Kč
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora
sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů“ a s následným
uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
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a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“
ve výši 340.000,- Kč
b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s. (IČ 266 47 567) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké
haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč.
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí
nad Labem
T: 20. 9. 2017

29. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce volnočasového kalendáře“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: komise tam doplňovala informace, proto se to předkládá až teď
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

423/17
Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce
volnočasového kalendáře“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“
a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) SPORT UNION, z. s., (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených
s „Projekt „UVAŽ PÁSEK, NEBER DROGY!““ ve výši 18.000,- Kč

30. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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424/17
Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce
2017
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 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) Nadační fond GAUDEAMUS, (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „XXVI. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České
a Slovenské republiky“ ve výši 8.000,- Kč
b) Mensa České republiky, (IČ 452 48 591) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Logická olympiáda 2017 – Ústecký kraj“ ve výši 10.000,- Kč
c) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad
Labem, pobočný spolek, (IČ 445 57 523) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Pohár primátora“ ve výši 20.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 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) Prošek Jan (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených
s projektem „Od počítače k pohybu“ ve výši 27.000,- Kč
C) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení
D) ukládá
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení
31. Revokace usnesení RM č. 210/17 ze dne 22. 3. 2017
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

425/17
Revokace usnesení RM č. 210/17 ze dne 22. 3. 2017
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města č. 210/17 ze dne 22. 3. 2017 v bodě A) odst. 1 písm. b) a o)
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32. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: schváleno v ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

426/17
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu
a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb
ve výši 1 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši
1 500 tis. Kč v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu
a sociálních služeb o částku 1 500 tis. Kč v položce oblast sportu – zápůjčka
Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s.
33. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

427/17
Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši
100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu
a sociálních služeb ve výši 100 tis. Kč v položce rezerva odboru
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu
a sociálních služeb o částku 100 tis. Kč v položce Vstupenky Ústí
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34. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko
města Ústí nad Labem, p. o.
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS
Ing. Kohl: materiál stahuji
35. Podání žádosti o dotaci v rámci IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury
polyfunkčních komunitních center – ZŠ Neštěmická
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
MUDr. Madar: máme souhlasné stanovisko Ústeckého kraje?
PhDr. Müllerová, PhD.: bude to zajišťovat OSR s p. ředitelkou
MUDr. Madar: město to nebude stát nic navíc?
PhDr. Müllerová, PhD.: ne, nic navíc to město stát nebude
- škola by měla být komunitní
Ing. Nechybová: tato výzva je podmíněna tím, že žadatel má registrovanou službu
- musíme mít uzavřenou smlouvu s neziskovou organizací
MUDr. Madar: ano a vše bude do 9/2017
Mgr. Javorčák: kraj by měl mít už plán a mělo by se dát dnes vyčíst, zda mají souhlasné
stanovisko
Ing. Nechybová: tento souhlas kraje je důležitý dokument – žádám, aby se s krajem jednalo
ještě tento týden a do 14dnů chci vyjádření z kraje
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

428/17
Podání žádosti o dotaci v rámci IROP Výzva č. 74 Rozvoj
infrastruktury polyfunkčních komunitních center – ZŠ
Neštěmická
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o výzvě č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
v rámci IROP
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2. žádost Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové
organizace, o schválení záměru realizace projektu „Přístavba polyfunkčních
komunitních prostor při ZŠ Neštěmická“
B) souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přístavba polyfunkčních komunitních prostor
při ZŠ Neštěmická“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení se
spolufinancováním ve výši 10 % uznatelných výdajů na projekt a 100 %
neuznatelných výdajů na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt
činí částku ve výši 20 027 tis. Kč vč. DPH
2. s předfinancováním projektu dle bodu B) 1. tohoto usnesení ve výši 100 %
uznatelných výdajů na projekt
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky města
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 20. 9. 2017
2. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu OSR
a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) 1. tohoto usnesení za předpokladu
schválení bodu B) 1. tohoto usnesení zastupitelstvem města
T: 16. 11. 2017

38. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Pod
Vodojemem, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení:

429/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční
dotace pro ZŠ Pod Vodojemem, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
34,40 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 34,40 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad
Labem, Pod Vodojemem 323/3 A, příspěvkové organizaci ve výši 34,40 tis. Kč
v rámci programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“
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41. Podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné
učebny přírodních věd, cizích jazyků, IT technologií a technických oborů
v ZŠ Neštěmická“
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

430/17
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity školní
budovy o odborné učebny přírodních věd, cizích jazyků,
IT technologií a technických oborů v ZŠ Neštěmická“
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové
organizace, o schválení realizace projektu „Rozšíření kapacity školní budovy
o odborné učebny přírodních věd, cizích jazyků, IT technologií a technických
oborů“
B) souhlasí
1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné
učebny přírodních věd, cizích jazyků, IT technologií a technických oborů v ZŠ
Neštěmická“ v rámci výzvy IROP se spolufinancováním ve výši 10 % uznatelných
výdajů na projekt a 100 % neuznatelných výdajů na projekt, přičemž předpokládané
celkové výdaje na projekt činí částku ve výši 15 251 tis. Kč vč. DPH
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky města
a) předložit návrh dle bodu B) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 20. 9. 2017
2. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu OSR
a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) 1. tohoto usnesení na základě výzvy
IROP zaměřené na infrastrukturu základních škol za předpokladu schválení bodu
B) 1. tohoto usnesení zastupitelstvem města
T: dle podmínek výzvy
42. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací mimo oblast školství
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- v usnesení vypustit písmeno n)
- návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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431/17
Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací mimo oblast
školství
Rada města po projednání
A) stanovuje
1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, plat ředitelům příspěvkových organizací mimo
oblast školství s účinností od 1. 7. 2017 takto:
a) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
(platový výměr č. 39/2017)
b) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
(platový výměr č. 40/2017)
c) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
(platový výměr č. 41/2017)
d) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
(platový výměr č. 42/2017)
e) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
(platový výměr č. 43/2017)
f) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky
s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 44/2017)
g) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
(platový výměr č. 45/2017)
h) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(platový výměr č. 46/2017)
i) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (platový výměr č. 47/2017)
j) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(platový výměr č. 48/2017)
k) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
příspěvková organizace (platový výměr č. 49/2017)
l) MgA. Jiří Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (platový výměr č. 50/2017)
m) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (platový výměr č. 51/2017)

43. Stanovení platu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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432/17
Stanovení platu ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) stanoví
1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) plat s účinností od 1. 7. 2017 (platový výměr č. 53/2017)

44. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

433/17
Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. u dělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5
školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok 2017/2018:
a) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o.
b) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
B) z m o c ň u j e
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a ) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základní školy v bodě A)
tohoto usnesení
45. Vyjmutí bytové jednotky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, p. o.
a Mateřské školy Ústí nad Labem, Větrná, p. o. z bytového fondu
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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434/17
Vyjmutí bytové jednotky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad
Labem, p. o. a Mateřské školy Ústí nad Labem, Větrná, p. o.
z bytového fondu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. vyjmutí bytové jednotky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní
623/17, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ústí nad Labem, Větrná 2799/1,
příspěvkové organizace z bytového fondu
46. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků
na provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturních
akcí
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
Ing. Nechybová: celkové náklady jsou 280 tis. Kč?
PhDr. Müllerová, PhD.: původně bylo 250 tis Kč - žádost o zvýšení
- dotace na oblíbené akce veřejností
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

435/17
Rozpočtové opatření OMOŠ
–
poskytnutí účelových
neinvestičních příspěvků na provoz Kulturnímu středisku města
Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturních akcí
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
435 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské v celkové výši 435 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko
města Ústí nad Labem na kulturní akce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové
výši 435 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění
následujících kulturních akcí takto::
- „PORTA 2017“
280 tis. Kč
- „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 27. ročník“
100 tis. Kč
- „48. ročník Ústeckého poháru“
55 tis. Kč
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47. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

436/17
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť
významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/4/2017)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské
3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/5/2017)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/6/2017)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad
Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/7/2017)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/8/2017)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/9/2017)
g) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2017)
h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České
mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/11/2017)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/12/2017)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/13/2017)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2017)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/15/2017)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2017)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/17/2017)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem
323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/18/2017)
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p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/19/2017)
q) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/20/2017)
r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/21/2017)
s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
Jitřní 277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/22/2017)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/23/2017)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem,
Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/24/2017)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem,
Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/25/2017)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/26/2017)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/27/2017)
y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova
323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/28/2017)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/29/2017)
aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/30/2017)
bb) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká
Hradební 12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/31/2017)
cc) Irena Matisová, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky
Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/32/2017)
dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem,
Školní 623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/33/2017)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem,
Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/34/2017)
ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/35/2017)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/36/2017)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem,
Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2017)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,
Kamenná 1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/38/2017)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2017)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/40/2017)
ll) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem,
Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/41/2017)
mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/42/2017)
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nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem,
Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/43/2017)
oo) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem,
Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/44/2017)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem,
Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/45/2017)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/46/2017)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/47/2017)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/48/2017)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/49/2017)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem,
Rabasova 3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 50/2017)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4,
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/51/2017)
ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/52/2017)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/53/2017)
yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/54/2017)
zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/55/2017)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/56/2017)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky
s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/57/2017)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/58/2017)
ddd) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/59/2017)
eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/60/2017)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(rozhodnutí č. O/61/2017)
ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
(rozhodnutí č. O/62/2017)
hhh) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/63/2017)
iii) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (rozhodnutí č. O/64/2017)
2. v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu ke
dni 31. 7. 2017
a) Mgr. Sylvii Sušické, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace (rozhodnutí č. O/65/2017)
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48. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

437/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních
dotací pro příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
39,83 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu
MMR ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 39,83 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí
a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad
Labem, p. o. ve výši 39,83 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora
demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
50 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu „Noc snů
pro postižené děti 2017“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
118,17 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 118,17 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje pro p. o.
v celkové výši 118,17 tis. Kč na mzdové náklady zaměstnavatele takto:
- MŠ Vojanova, p. o.
83,20 tis. Kč
- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 34,97 tis. Kč
4. rozpočtové opatření odbrou městských organizací a školství ve výši
1 150 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 150 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu studiu města Ústí
nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 150 tis. Kč na realizaci projektu
„Činoherní studio pro Ústecký kraj“
5. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
284,86 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 284,86 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I),
Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové
organizaci ve výši 284,86 tis Kč
49. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro
příspěvkové organizace z oblasti školství
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
MUDr. Madar: budou rozšiřovat třídy, o tom víte dopředu a budou potřebovat vybavení
a vadí mi, že každá škola si dělá svoje VŘ
- sloučil bych všechna VŘ – ušetříme tím více peněz
Ing. Nechybová: je tady nabídka a dodací lhůta je do 28. 6. 2017 – lhůty by měly být poté, až
to schválí RM, prosím, aby ředitelé byli upozorněni
PhDr. Müllerová, PhD.: je to pouze nabídka, není to objednávka
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

438/17
Rozpočtové opatření OMOŠ
–
poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace z oblasti
školství
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové

opatření

odboru

městských
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178,50 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 178,50 tis. Kč z položky oprava a údržba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši
178,50 tis. Kč pro příspěvkové organizace takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150 ve výši 57,42 tis. Kč
na nákup školního nábytku
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A ve výši
57,03 tis. Kč na nákup školního nábytku
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 ve výši
64,05 tis. Kč na nákup školního nábytku
50. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

439/17
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha
4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvkové organizace takto:
a) 36 750 Kč na období od 4. 9. 2017 do 31. 12. 2017
b) 55 860 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018
B) děkuje
1. dárci za poskytnutí peněžitého daru
51. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – zapojení přijatých
pojistných náhrad
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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440/17
Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství –
zapojení přijatých pojistných náhrad
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
715,77 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy
(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 715,77 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně
technické o částku 715,77 tis. Kč v položce oprava a údržba
52. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz pro ZŠ Školní náměstí, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: ZŠ Školní náměstí má výjimku od zřizovatele v počtu dětí
- p. ředitel si zažádat o 431 tis. Kč na platy
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

441/17
Rozpočtové opatření OMOŠ
–
poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
431 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
431 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní
škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. ve výši 431 tis. Kč k úhradě
nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost
53. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu – Městské služby – PD –
rekonstrukce WC (hřbitov)
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: v této částce opravena projektová dokumentace a zvýšení investiční
části výdajového rozpočtu
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-

celá zakázka by měla být za cca 800 tis. Kč

p. Dufek: firmy, které jste poptávali, jste vybírali podle jakého klíče?– proč jste oslovovali p.
Pražana, když nemá oprávnění dělat projektovou činnost?
- konzultoval jsem to s odborem investic
- dá se to řešit, jako oprava, dle mého odhadu by oprava mohla stát cca 300 tis. Kč –
není nutné to řešit jako investici
Ing. Nechybová: p. ředitel Severočeského divadla opery a baletu upozorňuje na havarijní stav
toalet divadla, jedná se o cca 315 tis. Kč
- Vaše částka mi přijde příliš vysoká
- kdo navrhl firmu Martina Pražana?
PhDr. Müllerová, PhD.: vybírá to technik
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 0,3,2 (Ing. Nechybová, MUDr. Madar, p. Dufek), 2 (p. Konečný a
PaedDr. Čelišová)
54. Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

442/17
Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s realizací projektu „Cesta ke vzdělání otevřená“ v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Základní škole Ústí nad
Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci, se sídlem Vojnovičova 620/5,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 44555202
56. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro
ZŠ Rabasova, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0
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443/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční
dotace pro ZŠ Rabasova, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
35 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35 tis. Kč v položce Účelové
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 35 tis. Kč k realizaci
projektu „Soutěže MŠMT ČR typu C“

62. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro
příspěvkové organizace ze sociální oblasti
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: průtočka ze sociální oblasti – 2. splátku pro domovy pro seniory
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

444/17
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních
dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 21 686,08 tis. Kč - zapojení účelové
neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši
21 686,08 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro p. o. z položky Oblast
sociální v celkové výši 21 686,08 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce
2017 – 2. splátka takto:
- DS Dobětice, p. o.
7 101,80 tis. Kč
- DS Bukov, p. o.
801,40 tis. Kč
- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
772,00 tis. Kč
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- DS Velké Březno, p. o.
- DS Krásné Březno, p. o.
- DS Severní Terasa, p. o.
- DS Chlumec, p. o.
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.

2 875,68 tis. Kč
2 476,28 tis. Kč
5 257,44 tis. Kč
1 752,80 tis. Kč
648,68 tis. Kč

63. Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
pro ZŠ Neštěmická, p. o.
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
PhDr. Müllerová, PhD.: tyto finanční prostředky budou použity na pořízení vybavení pro
rozšíření dovedností žáků druhého stupně ZŠ v rámci TV (75 tis. Kč) a na podporu
důstojného zajištění oslav k 30. výročí otevření ZŠ (25 tis. Kč)
MUDr. Madar: dle mého by mohli oslavy platit ze svého rezervního fondu, který mají vysoký,
stejně tak si oslavy platily samy školy
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar

445/17
Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního
příspěvku na provoz pro ZŠ Neštěmická, p. o.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací
a školství ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 100 tis. Kč v položce
finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole Ústí
nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. ve výši 100 tis. Kč na pokrytí provozních
nákladů
55. Metropolnet a. s. – schválení účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení
zisku za rok 2016
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
přizváni zástupci společnosti Metropolnet a. s.
PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova
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Ing. Nechybová: navrhovala bych vyplacení částky 2 mil. 600 tis. Kč zisku a nepřevádět je na
nerozdělený zisk
zástupce společnosti Metropolnet: plánujeme využití těchto prostředků, stejně jako použít zisk
z minulých let na rozvojové projekty
- budeme předkládat v nejbližší době ICT strategii města do ZM
- prostředky budou zapotřebí na investice
- doporučil bych zisk nevyplácet
zástupce společnosti Metropolnet: celý projekt plánujeme použít na projekty EU
Ing. Nechybová: zvažovala jsem navrhnout vyplacení zisku, ale plánujete-li zapojení nebo
využití nerozděleného zisku do budoucna na projekty, souhlasím s ponecháním zisku
PhDr. Müllerová: PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Javorčák: úprava usnesení – doplnit v působnosti VH
Hlasování o upraveném znění: 5,0,0

446/17
Metropolnet a. s. – schválení účetní závěrky za rok 2016,
rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s.
A) schvaluje
1. „Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet a. s. za rok 2016“
v předloženém znění
2. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a. s. na rozdělení zisku za rok 2016,
ve výši 2 782 917,- Kč následovně:
a) v souladu se stanovami společnosti Metropolnet, a.s. převést 5% zisku,
konkrétně částku 139 146,- Kč do rezervního fondu společnosti
b) zbylých 95% zisku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2016, konkrétně částku
2 643 771,- Kč převést na účet nerozděleného zisku
3. zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou osobou v předloženém znění
B) bere na vědomí
1. Výroční zprávu za rok 2016
57. Provozní smlouva se společností Metropolnet a. s.
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
MUDr. Madar: pracujeme na tom již dlouho
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-

děkuji Mgr. Habrové a zástupcům Metropolnetu, že se podařilo vypracovat tuto
smlouvu v daném termínu

Mgr. Habrová: nové znění s Metropolnetem
- když jsme byli před finálním krokem, tak se nám změnilo představenstvo
- dopracovali jsme se k finálnímu znění až nyní
- upravené body 5,6
- částka je navýšena zhruba na 40 mil. Kč v průběhu několika let
- snažili jsme se dojednat, abychom nepracovali na starých strojích a abychom tu měli
kvalitní techniku a to nám zvedlo cenu nahoru
- chtěli jsme to administrativně zjednodušit
MUDr. Madar: doporučoval bych to takhle schválit
Mgr. Habrová: v posledních letech se do systému neinvestovalo a rozvoj IT v posledních
letech je velmi dynamický
zástupce společnosti Metropolnet: padlo tady navyšování pracovníků Metropolnetu – mnoho
pracovníků odešlo kvůli mzdě
Mgr. Habrová: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

447/17
Provozní smlouva se společností Metropolnet a. s.
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. ústní informaci o současné situaci společnosti Metropolnet a. s. ohledně
zabezpečování služeb pro město Ústí nad Labem
B) schvaluje
1. uzavření provozní smlouvy se společností Metropolnet a.s. v upraveném znění
2. rozpočtové opatření KT a MP ve výši 205 tis. Kč určené na financování pronájmu
HDPE chrániček a kabelovodu v rámci akce „Kamerový a bezpečnostní systém“
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
205 tis. Kč v položce Městský informační systém
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku
205 tis. Kč v položce provozní výdaje
C) ukládá
1 . Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) uzavřít v souladu s bodem B) 1. tohoto usnesení provozní smlouvu se
společností Metropolnet a. s.
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58. Procesní a datová analýza pro magistrát a městské obvody
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
Mgr. Habrová: v 2/2017 jsem informovala vedení města
- Metropolnet připravuje projekt – pomůže nám, když budeme mít popsané procesy
- nařízení EU - musíme být schopni definovat agendu
MUDr. Madar: firma bude moct oddělit účetně, kolik práce udělala pro město a kolik pro
obvody?
Mgr. Habrová: ano
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 5,0,0

448/17
Procesní a datová analýza pro magistrát a městské obvody
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. zadání zpracování procesní a datové analýzy pro magistrát a městské obvody
společnosti Metropolnet a.s. za pořizovací cenu do 2 mil. Kč dle požadavků
uvedených v důvodové zprávě
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování procesní a datové analýzy pro magistrát
a městské obvody
3. rozpočtové opatření finančního odboru a KT ve výši 1000 tis. Kč určené na
financování výdajů vzniklých v souvislosti se zadáním zpracování procesní a datové
analýzy takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1000 tis. Kč
v položce finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1000 tis. Kč
v položce Městský informační systém
59. Stanovisko valné hromady společnosti Metropolnet, a. s. k projektu: POŘÍZENÍ,
AKTUALIZACE IS, REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉ A KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURY
Předkládá: Jiří Knápek, člen představenstva Metropolnet a. s.
p. Knápek: věci jsou popsané v materiálu
- je to příprava na plné elektronické podání
Mgr. Habrová: v únoru jsem dělala prezentaci a to je součástí tohoto projektu
- v DZ jsou i důvody proč projekt musíme realizovat – nutí nás k tomu legislativa,
existuje tady nařízení vlády
- EIDAS nás tlačí k tomu, abychom elektronicky mohli jednat s občanem
- potřebujeme všechny nástroje, které jsou tady vyjmenované
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MUDr. Madar: my uspoříme a zlepšíme služby – spoluúčast 15 % půjde za Metropolnetem,
předfinancování půjde k přerozdělení do zisku, kam se ta dotace zase vrátí
Ing. Nechybová: prosím specifikovat z jakých finančních rezerv nebo z jakých finančních
prostředků – prosím doplnit do usnesení
zástupce společnosti Metropolnet: účet nerozděleného zisku je od určité míry položka, která
říká nerozdělený zisk
- nereprezentuje to fyzicky peníze, je to účetní položka
- Metropolnet na výplatu dividendy má finanční rezervu – je to fyzický účet u ČSOB
- prostředky použijeme dočasně na financování, tak účet nerozděleného zisku zůstane
pořád stejný (18 mil. Kč)
Mgr. Habrová: popsáno v DZ
- dočasně nebudou k dispozici fyzicky peníze na výplatu dividendy v případě, že by
akcionář (město) ji chtěl vyplatit najednou
zástupce společnosti Metropolnet: pokud to RM schválí, tak projekt bude předložen na MV
generálnímu architektu a poté podáme žádost v rámci IROPu
- podle podmínek IROPu, projekt nesmí generovat příjmy
- prostředky pořízené z projektu budeme poskytovat městu zdarma, ale budeme chtít po
městu nějaké výdaje na provoz související s provozováním těchto prostředků
Mgr. Habrová: nové věci, které se pořídí v rámci projektu, nám nevstoupí do ceny provozní
smlouvy
Ing. Nechybová: mám problém s intranetem
- zlepší se to tímto?
zástupce společnosti Metropolnet: technologie, která je na tom, je dnes stará
- vyměníme jak hardwarovou, tak softwarovou technologii a půjdeme o dvě generace
dopředu
MUDr. Madar : schválili jsme GIS, který běží úplně samostatně – ten bude mít po dobu dvou
let na starosti úplně někdo jiný
zástupce společnosti Metropolnet: správu licencí budeme dělat my a oni si nechají to, co dnes
dělají
Mgr. Habrová: řešili jsme, zda by to mohlo být součástí provozní smlouvy a problém byl
v tom, že Metropolnet z hlediska bezpečnosti informačního systému by nemohl dát
pracovníkům GISU oprávnění, aby jim vstupoval do informačního systému
- GIS tvrdil, že se do toho musí dostat
MUDr. Madar: dva roky tu bude jiná firma
zástupce společnosti Metropolnet: GIS je navázaná na síť Metropolnetu, nedostanou se tak do
ostatních dat, rozdělí se to
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Mgr. Javorčák: úprava usnesení – doplnit v působnosti VH
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

449/17
Stanovisko valné hromady společnosti Metropolnet, a. s.
k projektu: POŘÍZENÍ, AKTUALIZACE IS, REKONSTRUKCE
TECHNOLOGICKÉ A KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s.
A) souhlasí
1. se záměrem projektu společnosti Metropolnet a.s. „POŘÍZENÍ, AKTUALIZACE
IS,
REKONSTRUKCE
TECHNOLOGICKÉ
A
KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURY“ v rozsahu popsaném v důvodové zprávě
B) bere na vědomí
1. podání žádosti o dotaci z průběžné výzvy č. 28 „Integrovaný regionální operační
program, Specifický cíl 3.2,“ na projekt „POŘÍZENÍ, AKTUALIZACE IS,
REKONSTRUKCE
TECHNOLOGICKÉ
A
KOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURY“
2. průběžné financování projektu z finančních rezerv společnosti Metropolnet a. s.
60. Rozšíření kamerového systému Městské policie Ústí nad Labem prostřednictvím
společnosti Metropolnet a. s.
Předkládá: Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva společnosti
Metropolnet a. s.
Mgr. Hofman: dne 21. 3. 2017 v rámci práce na Studii projektu č. 2 „Městský kamerový
systém, Konsolidace a pasportizace“ se konal ve spolupráci s Městskou policí ÚL
workshop s názvem „Konsolidace a technický audit Městského kamerového
dohledového systému města Ústí nad Labem“
- v 3/2017 jsme udělali prevenci kriminality
- výstupem materiálu je seznam kamerových bodů
- pokusíme se podat žádost na 0,5 mil. Kč od MV, a pokud to neprojde, tak vedle
připravíme celkovější projekt – buď nám něco přidají, nebo to půjde za městem
Ing. Nechybová: MV připraven speciální dotační program na rozšiřování kamerového
systému
- projekt ještě není připraven
- proč tyto peníze rovnou nevyužít z dotačního titulu?
Ing. Bakule: tento dotační titul se musí týkat azylového střediska
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MUDr. Madar: slíbili jsme, že chceme kamery rozšířit
Mgr. Javorčák: úprava usnesení – doplnit v působnosti VH
Mgr. Hofman: návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0

450/17
Rozšíření kamerového systému Městské policie Ústí nad Labem
prostřednictvím společnosti Metropolnet a. s.
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. výstupy workshopu s názvem „Konsolidace a technický audit Městského
kamerového dohledového systému města Ústí nad Labem“ ze dne 21. 03. 2017 dle
přílohy č. 1
B) s c h v a l u j e
1. rozšíření městského kamerového dohledového systému Městské policie Ústí nad
Labem v rozsahu popsaném v důvodové zprávě dle přílohy č. 2
2. zadání přípravy a realizace projektu městského kamerového dohledového systému
Městské policie Ústí nad Labem v rámci horizontální spolupráce s městem
společnosti Metropolnet a. s.
3. rozpočtové opatření městské policie ve výši 2 000 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního
plánování – investiční rezerva sk. 03 o částku 2 000 tis. Kč.
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu Městské policie sk. 04 na akci
kamerový systém o částku 2 000 tis. Kč
C) u k l á d á
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s.
1. Představenstvu společnosti Metropolnet, a. s.
a) zajistit výběrové řízení na projektanta pro projektovou dokumentaci rozšíření
systému MKDS a pro rozšíření stávajícího úložného místa pro záznam z kamer
b) zajistit výběrové řízení na projektanta pro projektové dokumentace pro připojení
CCTV bodů k MOS, a to včetně územního rozhodnutí
c) zajistit výběrové řízení na vybudování nových kamerových bodů napojených na
MKDS včetně rozšíření úložiště záznamů

53

Zápis z 18. RM

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Dufek

………………………………………………

Lukáš Konečný

………………………………………………

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

Seznam použitých zkratek:
VŘ – výběrové řízení
ZM – zastupitelstvo města
ODM – odbor dopravy a majetku

RM- rada města
MO – městský obvod
VH – valná hromada
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