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Z Á P I S 

z 18. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 29. 8. 2018 

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

Omluveni:   

 

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Květoslava Čelišová 

Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

 

51. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

52. Poskytnutí zápůjčky Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

53. Revokace usnesení Rady města č. 450/2018 ze dne 25. 7. 2018 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

- návrh na předřazení bodu č. 9 a 10 za bod č. 1 

- předřazení bodů 51 a 52 za bod č. 33 

- předřazení bodu č. 53 za bod č. 2 

Hlasování o upraveném programu jednání: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Na stole: 

- plnění usnesení 

- materiály č. 51, 52 a 53 

- nové znění přílohy k bodu č. 3 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 2, 10, 11, 12, 17, 30, 37, 39 a 48 

 

Přizváni: 

- k bodu č. 2 přizváni: Mgr. Hofman, místopředseda představenstva spol. MNET a. s., 

p. Kučera, pověřený řízením společnosti MNET a. s., Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

- k bodu č. 9 přizvána: Ing. Outlá, starostka ÚMO – Střekov 

-   k bodu č. 26 přizváni: Ing. Libor Turek, ředitel DPmÚL, Ing. Simona Mohacsi, MBA, 

ekonomická náměstkyně DPmÚL na 10.00 hodin 
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1. Plnění usnesení 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: neevidujeme žádný nesplněný úkol, nedaří se odmazávat trvající úkoly 

- zvážit, zda ponechat trvání těchto úkolů do následujícího volebního období či je 

revokovat (zredukovat jen na nejnutnější)  

MUDr. Madar: projednáme na poradách s vedoucími – žádost o zaslání trvajících úkolů 

elektronicky 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

480a/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

9. Udělení plné moci Ing. Outlé pro podání žádosti o dotaci na projekt „Extenzivní 

zelená střecha s akumulační schopností srážkových vod na objektu Kamenná 

č. p. 1431/3, k. ú. Střekov, Ústí nad Labem 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: v materiálu žádost i usnesení z RMO Střekov – podání žádosti, vysvětleno 

financování, pro příp. dotazy – přizvána starostka Ing. Outlá 

Ing. Nechybová: termín podání je 7.1. 2019 – zvážit, zda neposečkat – nejsme v časové tísni   

Ing. Outlá: jde o to podat žádost včas  

- není důvod proč žádost nepodat již nyní 

- PD je hotová – vše je připraveno 

- žádost si administruje MO sám  

- vysvětlení geneze – projekt – chybí jen stavební povolení na vnitřky, projekt zelené 

střechy – záměr přihlásit se do 113. výzvy MŽP ČR, uzavírka podání je 7.1.2019,  

možné získat podporu až 3,1 mil. Kč 

- realizace bude záviset na vůli zastupitelů  

- jedna dotace je již přiznaná, hledáme další zdroje  

MUDr. Madar: negativní zkušenosti se zelenými střechami – zatéká tam  

PaedDr. Čelišová: od počátku nesouhlasím s využitím této budovy na uvedené účely – bylo  

by možné využít pro město jinak (využití vnitřku objektu) 

Mgr. Studenovský: lze na tom pracovat a podat žádost i později  

Ing. Nechybová: podpořím materiál – lze ukončit administraci projektu před termínem 

hodnocení žádostí, pokud by nové vedení obvodu s projektem nesouhlasilo 

- zde se jedná o podání žádosti na zelenou střechu – je záležitostí MO Střekov 

Hlasování o usnesení: 4, 1, 0 (proti: MUDr. Madar ) 
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481/18 

Udělení plné moci Ing. Outlé pro podání žádosti o dotaci na 

projekt „Extenzivní zelená střecha s akumulační schopností 

srážkových vod na objektu Kamenná č. p. 1431/3, k. ú. Střekov, 

Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) záměru městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov podat žádost o dotaci 

v rámci 113. výzvy OP Životní prostředí pro projekt „Extenzivní zelená střecha 

s akumulační schopností srážkových vod na objektu Kamenná č. p. 1431/3, 

k. ú. Střekov, Ústí nad Labem“ 

b) financování projektu „Extenzivní zelená střecha s akumulační schopností 

srážkových vod na objektu Kamenná č. p. 1431/3, k. ú. Střekov, Ústí nad 

Labem“ z rozpočtu MO Ústí nad Labem – Střekov 

B) zmo cňu j e   
1. Ing. Evu Outlou, starostku MO Ústí nad Labem – Střekov 

a) k podání žádosti o dotaci dle bodu A) 1. a) tohoto usnesení 

 

10. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: standardní materiál  

Ing. Nechybová: nahlášení podjatosti 4 členů RM   

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

482/18 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

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) dne 17. 9. 2018 – 4. 10. 2018 vždy v době od 08,00 do 20,00 hodin v lokalitě 

Mírové náměstí Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Předvolební mítinky“ 

 

2. "Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na systému 

CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem: průběh, základní dokumenty, základní 

milníky a výsledky veřejné zakázky" 

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

 

Ing. Nechybová: rekapitulace obsahu písemného materiálu  
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Mgr. Hofman: 2 body – str. 45 bod c) č. 2 – průběh zakázky, která byla na RM schválena – 

shrnutí až do fáze bodu 24 na str. 5 – bude následovat podpis smlouvy a bude plněno po 

dobu 5 let 

- nově str. 5 bod 3, druhý bod – ustanovení schématu smluv – vysvětlení (co je 

servisováno, financování atd.)  

- hodnocení veřejné zakázky – vše v přílohách (byla podána jediná nabídka, zájem 

projevilo 18 firem, ale podívat se přišly 3) 

- všechny dokumenty v přílohách 5,6,7,8,9 vč. smluv 

- vypracováno ve spolupráci s Ing. Bakulem, návrhy smluv prověřil Mgr. Studenovský 

- smlouva se uzavírá na dobu 5 let s plněním 20 mil. Kč 

- ve městě je celkem 8 kamerových systémů – MO ST si chce ponechat, Městské služby 

– zatím nedojednáno  

- 20 let fungování kamerového systému - sjednocuje se nyní 6 systémů  

- informace o výhledech budování záměru v Corsu 

Ing. Nechybová: legislativní překážky – firmy zájem nemají nebo mají vyčerpané kapacity  

- sjednocení a v budoucnu modernizace kamerových systémů – záznamy si žádá i 

Policie ČR – daří se objasňovat díky nim trestná činnost  

- poděkování Metropolnetu  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

483/18 

"Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis 

a údržba na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem: 

průběh, základní dokumenty, základní milníky a výsledky veřejné 

zakázky" 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. dle usnesení RM č. 780/17 ze dne 13. 12. 2017 a dle usnesení RM  

č. 296/18 ze dne 23. 05. 2018 zprávu o průběhu, základních dokumentech, 

základních milnících a výsledku veřejné zakázky „Poskytování servisních 

a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV 

v rámci MKDS Ústí nad Labem“, a to před podpisem smluv 

B) s c h v a l u j e 
1. podpis smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Metropolnet, a. s. 

  

53. Revokace usnesení Rady města č. 450/2018 ze dne 25. 7. 2018 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Bc. Novotný: čekali jsme na vyjádření z MV ČR – dorazilo kladné stanovisko z MO Střekov  

a Neštěmice, ostatní ještě očekáváme – projednávají si na obvodech  

- na návrh MV ČR bod č. 3 – použití reklam na kamenných domech (pouze) 

= toto si vymínilo MV ČR  

Ing. Nechybová: tuto vyhlášku mají i jiná města  

Mgr. Javorčák: konzultace obsahu OZV na MV předem, aby nedocházelo k následným  

revokacím  
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Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržela se: PaedDr. Čelišová) 

 

485/18 

Revokace usnesení Rady města č. 450/2018 ze dne 25. 7. 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 450/18 ze dne 25. 7. 2018 v úplném znění.          

B )  s ouh l as í  

1. s novým předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o zákazu veřejného 

nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb 

C) uk lád á  
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce statutárního města Ústí nad Labem 

a) předložit obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem dle bodu B) 1. 

tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

                                                                                                         T: 19. 9. 2018 

 

3. Obecně závazná vyhláška č. …./2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Nechybová: obdrželi jsme petici ze Skřivánku – informace  

- připomínky z MV ČR – proto nové znění přílohy  

- Mgr. Studenovský požádal starosty o projednání v orgánech obvodů  

- souhlasná stanoviska s výjimkami – měly by administrovat MO  

Bc. Novotný: 2 stanoviska z MO očekáváme do týdne, 2 již máme  

PaedDr. Čelišová: zvážit předložení tohoto bodu do posledního ZM  

Ing. Nechybová: slíbila jsem předložení změny této OZV 

- proč nebylo připraveno již na červnové ZM? 

Bc. Novotný: čekali jsme na stanovisko MV ČR a nemáme všechna stanoviska MO 

Ing. Nechybová: je zahrnut i prostor Zanádraží – předzahrádky jsou vyňaty – v příp. konání 

oslav, ohňostrojů – požádají si o výjimku 

- do konání ZM – mít stanoviska všech MO 

 

- tímto návrhem zjednodušujeme administrativní proces udělování výjimek  

p. Dufek: na ST - zahrnut celý obvod – bude lepší, když si udělování výjimek budou řešit  

jednotlivé MO samy  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

484/18 

Obecně závazná vyhláška č. …./2018, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství 

 
Rada města po projednání 
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A) s ouh l as í  

1. s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky č.   /2018, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství         

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce statutárního města Ústí nad Labem 

a) předložit obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem dle bodu A) 1. 

tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

                                                                                                         T: 19. 9. 2018 

 

4. Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2018 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: průběžná zpráva o plnění rozpočtu – uvedeno v tabulkách  

- plnění se daří – očekává se přebytek hospodaření ve výši 30-40 mil. Kč 

Ing. Jakubec: FV nezasedal – neprojednal  

Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

486/18 

Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2018 

 
Rada města po projednání       

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2018 dle 

důvodové zprávy  

B )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření v úhrnné výši 5 000 tis. Kč takto:    

a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 5 000 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti, tř. 4 o částku 5 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

5 000 tis. Kč v položce finanční rezerva   

 

5. Rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: žádost od starostky MO - změna účelu dotace – mají to připravené – jedná se 

o opravu, je to v katastrofálním stavu  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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487/18 

Rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO 

Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov ve výši 

440 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 440 tis. Kč v položce 

dotace pro MO Střekov na zeleň – účelově určená   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 440 tis. Kč v položce 

dotace pro MO Střekov na provoz (oprava chodníku v ulici Truhlářova) 

 

6. Rozpočtové opatření FO – investiční dotace pro MO Střekov 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: v rámci schvalování rozpočtu byly poskytnuty prostředky na investiční akce 

v MO ST a Neštěmice – nyní předložena akce MO Střekov 

- rekonstrukce objektu, kde sídlí Policie ČR  

- požadovali jsme převedení tohoto majetku pod správu MmÚ – ale zůstává na MO  

- původní požadavek zněl na 4,9 mil. Kč, ale byly tam zbytné položky – konzultováno 

s ředitelem policie  

- MO Střekov stále nemá stavební povolení 

- chceme zde zachovat služebnu Policie ČR – hrozí přestěhování jinam  

- je to účelová dotace – příp. by se nevyčerpaná částka vrátila zpět  

MUDr. Madar: doplnit usnesení dle důvodové zprávy – v bodě A)1.b) – celý název akce 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení:  5,0,0 

 

488/18 

Rozpočtové opatření FO – investiční dotace pro MO Střekov 
 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – investiční dotace pro MO Střekov ve výši 4 000 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 4 000 tis. Kč 

v položce MO Střekov – rezerva na investiční akce  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 4 000 tis. Kč 

na investiční akci „MO Střekov - Rekonstrukce objektu Truhlářova 1592/32“ 

pro potřeby rozšíření současné služebny Police České republiky 
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7. Rozpočtová opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: předloženo RO pro MO ST – žádostí přišlo několik – vyjasnění požadavků 

MO ST - projednání a úpravy částek (studna, VPP, odchodné – žádný jiný MO nepožádal 

o tuto částku, 4 mil. Kč na opravy chodníků a schodišť – nebude možné zrealizovat letos) 

p. Dufek: vysvětlení částek u jednotlivých požadavků  

-  u částky 3,9 mil. Kč – nebylo projednáno v RMO = není k tomu souhlas RMO 

Ing. Nechybová: protinávrh – schválení bodu 1 a 2, bod B) neschvaluje položky č. 3 a 4 

(přečíslují se)  

p. Dufek: není problém alokovat prostředky na r. 2019 – projednat v RMO 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 

 

489/18 

Rozpočtová opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Severní 

Terasa  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu schválené dotace pro 

MO Severní Terasa ve výši 150 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 150 tis. Kč v položce 

dotace pro MO Severní Terasa na zeleň – účelově určená   

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 150 tis. Kč, sk. č. 03 

na realizaci akce „MO Severní Terasa – Průzkumné vrty na studnu v Centrálním 

parku na Severní Terase“ 

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 750 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 750 tis. Kč v položce 

Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 750 tis. Kč v položce dotace pro MO 

na výkon státní správy a samosprávy (mzdové prostředky včetně odvodů na 

výkon práce veřejně prospěšných pracovníků) 

B) n es ch va lu j e  
1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 291 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 291 tis. Kč v položce 

Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 291 tis. Kč v položce dotace pro MO 

na výkon státní správy a samosprávy (úhrada výdajů spojených s vyplacením 

odchodného uvolněného zastupitele MO) 

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 3 959 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 3 959 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 3 959 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Severní Terasa na provoz (opravy chodníků a schodišť 

vyjmenovaných v žádosti MO) 
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8. Rozpočtové opatření FO – úprava FP ve tř. 4 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: průtočka  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

490/18 

Rozpočtové opatření FO – úprava FP ve tř. 4 
 

Rada města po projednání 

 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 2 783,57 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 783,57 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – investiční 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 783,57 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

 

11. Registrace akce č. 107D191 00 1912 k projektu „Ústí nad Labem – oprava pomníku 

obětem 1. světové války“  

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

491/18 

Registrace akce č. 107D191 00 1912 k projektu „Ústí nad Labem – 

oprava pomníku obětem 1. světové války“  

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1. obsah řídících dokumentů dotace k projektu „Ústí nad Labem – oprava pomníku 

obětem první světové války“  

 

12. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: darovací smlouva – nelze poskytnout – důvody uvedeny v DZ 

Hlasování o usnesení:  5,0,0 
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492/18 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení č. 389/18 v bodě A), odst. 1., písm. e), o) ze dne 27. 6. 2018 

B )  s ch va lu j e  

1. ukončení Darovací smlouvy na finanční dar s příkazem mezi statutárním městem 

Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem (IČ 00081531) a Českou 

dominikánskou provincií, Husova 234/8, Praha 1 (IČ 00408379) uzavřenou dne 

16. 7. 2018 

 

13. Rozpočtové opatření OSR/OCR  

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: pořízení elektrokola – provozovat ho bude Dobrovolnické centrum, 

zaparkováno bude v Cyklocentru  

Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

493/18 

Rozpočtové opatření OSR/OCR  

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 150 tis. Kč na zajištění 

úhrady nákladů spojených s pořízením nákladního elektrokola Christiana Taxi 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 150 tis. Kč 

v položce oddělení cestovního ruchu 

b) zvýšení  investiční části výdajového rozpočtu OSR, sk. č. 04 ve výši 150 tis. Kč 

na investiční akci „nákladní elektrokolo Christiana Taxi“ 

 

26. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – dodatky č. 1 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: schválení principů změny tarifů a principy zúčtování s krajem – ošetření 

vzhledem k našemu dopravci – 2 návrhy smluv (ve vztahu k DP) 

- navýšení výše prokazatelné ztráty – přeneseno ze ZM (kompenzace u trolejbusové i 

autobusové dopravy pro letošní rok) 

Ing. Turek, Ph.D: jednání s Bus Line – nastavení podmínek u mezd - může hrozit odliv řidičů  

z DP 

- riziko hrozí – odchody řidičů by způsobily problémy s dopravní obslužností  

PaedDr. Čelišová: jedná kraj i s DP? 

Ing. Turek, Ph.D: jednáme s krajem pravidelně 
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Ing. Mohacsi: od 1.9. t.r. přidáváme na platech jen řidičům, množí se odchody opravářů –  

nyní jsme na stavu -5  

- toto zvýšení mezd dělá v DP 16 mil. Kč  

- informace o skladbách platů v DP a nově vzniklé dopravní společnosti  

Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

494/18 

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – dodatky 

č. 1 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících 

na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad 

Labem“ 

2. uzavření dodatku č. 1 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 

statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí“ 

  

14. Rozpočtové opatření ODM 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Nechybová: RO - zpracování projektu na rekonstrukci KD Corso Krásné Březno 

Hlasování o usnesení:  5,0, 0 

 

495/18 

Rozpočtové opatření ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 

4 900,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

4 900,00 tis. Kč v položce finanční rezerva  

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

sk. č. 03 ve výši 4 900,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Kulturního domu Corso 

Krásné Březno“  

2 .  zadání projektové přípravy akce „Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné 

Březno“ do stupně dokumentace pro provedení stavby v rámci horizontální 

spolupráce s městem společnosti Metropolnet a. s. 

 

15. Pronájem části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: otevření obálky – rekapitulace nabídky spol. Vodafone 
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Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

496/18 

Pronájem části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 809/1 o výměře cca 50 m
2 

z celkové výměry 

15921 m
2
 v k. ú. Předlice společnosti VODAFONE Czech Republic, a. s., Náměstí 

Junkových 2808/2, 155 00 Praha, IČ 25788001 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 70.000,- Kč/rok 

b) funkční využití předmětné částí pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

c) využití předmětné části pozemku – výstavba základové stanice v podobě ocelové 

příhradové věže o výšce 40 m 

d) nájemce bude při stavbě postupovat dle stavebního zákona 

e) nájemné na dobu určitou na 10 let 

 

16. Pronájem pozemku p. č. 951 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: otevření obálky - nabídka vyšší než byla vyvěšena v záměru  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

497/18 

Pronájem pozemku p. č. 951 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem pozemku p. č. 951 o výměře 332 m
2
 v k. ú. Předlice paní Olze Jirků, 

xxxxxx xxxxxxx x/x, xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 6.250,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) funkční využití předmětné částí pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

 

17. Revokace usnesení RM ÚL č. 768/17 za dne 13. 12. 2017 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: při vyměřování bylo zjištěno umístění kanalizace města – předělal se GP – došlo 

k ponížení výměry a zároveň upravena cena – pozemek je v ochranném pásmu – prodej 

bude řešit nové ZM  

Hlasování o upraveném usnesení:  5,0,0 
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498/18 

Revokace usnesení RM ÚL č. 768/17 za dne 13. 12. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 768/17 ze dne 13. 12. 2017 částečně, a to 

takto: 

a) v bodě 2. se text „záměr prodeje částí pozemků p. č. 407/4, p. č. 407/8, 

p. č. 901/64 a p. č. 901/72 o celkové výměře cca 2.700 m
2
, vše v k. ú. Předlice za 

těchto podmínek:“ ruší a nahrazuje textem „záměr prodeje části pozemku 

p. č. 901/64 o výměře 2.550 m
2 

v k. ú. Předlice za těchto podmínek:“ 

b) v bodě 2. a) se text „prodejní cena ve výši min. 1.050.000,- Kč“ ruší a nahrazuje 

textem „prodejní cena ve výši min. 950.000,- Kč“ 

c) ostatní text zůstává nezměněn 

 

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: toto již bylo předloženo, MK opětovně projednala a nedoporučuje RM schválit 

- nyní je tam platná NS  

MUDr. Madar: projednáno – bude podána nová žádost 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

499/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 2493/1 o výměře cca 34 m
2
 z celkové výměry 

13146 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2118/1 v k. ú. Brná nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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500/18 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2118/1 v k. ú. Brná nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2118/1 o výměře cca 30 m
2
 z celkové výměry 

4980 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

 

20. Záměr pronájmu NP v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: záměr pronájmu nebytových prostor (restaurace v parkovacím domě pod  

Mariánskou skálou) – zájemkyně si již nyní pronajímá příležitostně na společenské akce 

- výše platby je uvedena v DZ – chtěla by mít pronajaty tyto prostory trvale – MK 

doporučuje schválit záměr za 25 tis. Kč měsíčně – smlouva na dobu určitou 

s výpovědní lhůtou 1 rok  

- můžeme příp. zkrátit výpovědní lhůtu  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

501/18 

Záměr pronájmu NP v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. bod C) usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 239/17 ze dne 12. 4. 2017 

2. ostatní text zůstává nezměněn 

B )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu nebytových prostor v jednotce číslo 3356/2 v budově č. p. 3356 

v ulici Hrnčířská, Ústí nad Labem na pozemku p. č. 2864/1 o výměře 1128 m
2
 

v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) minimální výše nájmu je 25.000,- Kč/měsíc bez DPH (300.000,- Kč/rok) 

b) pronájem na dobu určitou na 1 rok 

c) funkční využití předmětné nemovitosti musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) složení kauce ve výši 75.000,- Kč na účet statutárního města Ústí nad Labem 

do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že 

kauce bude zálohou na první splátky nájmu 

e) účastník bere na vědomí, že nebude-li pronájem realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

f) žadatel předloží potvrzení o své bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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21. Záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. Střekov a v k. ú. Svádov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: výpůjčka částí pozemku - umístění propagačních cedulí UJEP u cyklostezky 

- vybudují na vlastní náklady, výpovědní lhůta 3 měsíce  

MUDr. Madar: recipročně projednat zápůjčku v areálu UJEP na ceduli města 

Hlasování o usnesení: 5,0 0 

 

502/18 

Záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. Střekov a v k. ú. Svádov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky částí pozemků p. č. 2529/1 o výměře cca 0,6 m
2
 z celkové výměry 

2853 m
2
 v k. ú. Střekov a p. č. 1133/1 1 o výměře cca 0,6 m

2
 z celkové výměry 

4398 m
2
 v k. ú. Svádov pro Universitu Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická 

fakulta, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 za těchto podmínek: 

a) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

b) využití předmětných částí pozemků – umístění informačních cedulí 

c) informační cedule nesmí žádnou svojí částí zasahovat do průjezdního profilu 

komunikace, nesmí zakrývat dopravní značení, nesmí být umístěny na nosiči 

dopravní značky, ani k němu nesmí být přivázány či jiným způsobem 

připevněny a musí být umístěny minimálně 0,5 m od zpevněné hrany 

komunikace 

d) vypůjčitel před zahájením zemních prací na pozemku p. č. 2529/1 požádá 

správce sítí o vyjádření a provede zaměření veřejného osvětlení  

e) provedení informačních cedulí bude schváleno hlavním architektem města 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

2. uzavření smlouvy o výpůjčce s Universitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická 

fakulta, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 po uplynutí zákonné 

lhůty na zveřejnění 

 

22. Prodloužení výpovědní lhůty výpovědi – T-CLUB 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost spol. T-club o posun termínu kvůli demontáži squashových a 

badmintonových kurtů o 14 dní – doporučujeme RM prodloužit do 17.9.2018 

- zaplatí tedy za 15 dnů nájemné  

MUDr. Madar: nevstřícnost p. Horáka vůči městu – ponechat termín do konce srpna  

- protinávrh: ponechat lhůtu do konce srpna t.r. 

Hlasování o protivnávrhu: 1,0, 4 (pro: MUDr. Madar) 

Hlasování o původním návrhu na usnesení: 4, 1, 0 (proti: MUDr. Madar) 
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503/18 

Prodloužení výpovědní lhůty výpovědi – T-CLUB 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. prodloužení výpovědní lhůty výpovědi nájemní smlouvy SML1021328 uzavřené se 

společností T-CLUB, s. r. o., IČ 250 30 141, a to do 17. 9. 2018 

 

23. Pronájem části pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: vysvětlení situace – umístění nájezdové rampy na chodníku a přístupu k domu, 

kde se poskytují sociální služby – postavili bez našeho souhlasu = rampa je tam bez 

povolení – doporučujeme pronájem (i přes nesouhlas správců komunikací)  

= toto je kompromisní návrh formou pronájmu, 3 měsíční výpovědní lhůta 

- nájezdová rampa pro ZTP – ODM chtěl jiné řešení  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

504/18 

Pronájem části pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 4200 o výměře cca 9 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

společnosti Helias Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 273 24 001, za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 50,- Kč/m
2
/rok bez DPH

 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 

c) účel nájmu: umístění rozebíratelné nájezdové rampy pro provozování 

odlehčovací služby pro osoby se sníženou pohyblivostí
 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
 

e) nájemce bere na vědomí, že na předmětu nájmu se nachází zařízení veřejného 

osvětlení a v případě stavebních úprav je nutno požádat správce sítí o vyjádření
 

 

24. Převod pozemku p. č. 369 v k. ú. Brná nad Labem do správy MO ÚL – Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: návrh pro RM – převést pozemek v Brné na MO Střekov – musí odsouhlasit i 

MO 

- vyplynulo to z evidence – není tam komunikace, pozemek nevyužíváme  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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505/18 

Převod pozemku p. č. 369 v k. ú. Brná nad Labem do správy MO 

ÚL – Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemku p. č. 369 o výměře 782 m
2
, ostatní plocha, k. ú. Brná nad Labem, 

z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru dopravy 

a majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, za 

podmínky schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

 

25. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 139/1 a 139/2 v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: MK projednala – doporučení pro OSR – nechat vypracovat studii na využití 

celého tohoto území na Bukově  

= pojmout tento prostor jako celek a definovat jeho využití  

p. Dufek: v novém návrhu ÚP bude navrženo jeho využití  

Ing. Dařílek: dnes využití dle UP – občanská vybavenost 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

506/18 

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 139/1 a 139/2 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 139/1 a 139/2 v k. ú. Bukov 

 

27. Den bez aut 22. 9. 2018 – jednodenní jednorázová bezplatná přeprava osob a 

zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Nechybová: akce Den bez aut – Evropský týden mobility – přeprava osob a zavazadel 

bezplatně (22.9.2018) 

Ing. Dařílek: projednáno s krajem – souhlasí, zapojí se všichni dopravci v ÚK 

Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

507/18 

Den bez aut 22. 9. 2018 – jednodenní jednorázová bezplatná 

přeprava osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem 

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

1. uspořádání jednodenní jednorázové akce na bezplatnou přepravu osob a zavazadel 

v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem v rámci mezinárodního Dne bez aut 22. 9. 2018 

B )  uk lád á  

1. Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., výkonnému řediteli Dopravního podniku města 

Ústí nad Labem a. s. 

a) zajistit 22. 9. 2018 uspořádání jednodenní jednorázové akce na bezplatnou 

přepravu osob a zavazadel v rámci městské hromadné dopravy v tarifní zóně 101 

Ústí nad Labem  

 

28. Změna názvů zastávek MHD 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: DP připravil návrhy na změny – obeslali jsme MO – projednala ZMO – 

vyslovily souhlasy se změnami 

- zřízení nové trolejbusové zastávky – Městský stadion, Zimní stadion – vysvětlení, 

(nyní jen autobusová zastávka – potřeba změny – směr do města) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

508/18 

Změna názvů zastávek MHD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změny názvu zastávek MHD dle návrhů předložených jednotlivými městskými 

obvody 

 

29. Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 

zařízení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nejsem zmocněn k uzavření smlouvy – GridServices provede přeložku na vlastní 

náklady, ale je to na pozemku města – potřeba souhlasu – dohodu musí schválit RM  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

509/18 

Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části 

odběrného plynového zařízení 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení na akci „Reko MS Ústí nad Labem – Klíšská“ se společností 

GasNet s. r. o., IČ: 27295567 
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30. Přehodnocení odstoupení od rámcové smlouvy č. SML1021135 s OK GARDEN 

s. r. o. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM je doporučeno setrvat na výpovědi s uvedenou spol. 

- jednání se zástupcem firmy – projednány principy ukončení smlouvy – doplnění 

zvadlých květin, záhony v uceleném formátu (mezi OC Fórum a OD Labe) 

- v ul. Štefánikova – jen odplevelení  

- podpis smlouvy v 2/2018, zveřejnění v 3/2018  

- smlouva s městem – část prací byla provedena, tyto práce budou zaplaceny, smlouva 

se ukončí – nahrazení uschlých rostlin – budeme trvat na dokončení prací do konce 

9/2018  

- následnou péči a údržbu si vysoutěžíme následně  

Mgr. Javorčák: formulačně upravit v bodě B) neschvaluje revokaci usnesení 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,0 

 

510/18 

Přehodnocení odstoupení od rámcové smlouvy č. SML1021135 

s OK GARDEN s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  žádost firmy OK GARDEN s. r. o. – „Přehodnocení odstoupení od rámcové 

smlouvy č. SML1021135“ 

B )  n es ch va lu j e  

1 .  revokaci usnesení č. 456/18 ze dne 25. 7. 2018 
 

 

31. Rozpočtové opatření ODM – „Revitalizace Parku Míru – PD“ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RO v rámci ODM – vysoutěžen projektant na uvedenou akci 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

511/18 

Rozpočtové opatření ODM – „Revitalizace Parku Míru – PD“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

oddělení evidence majetku ve výši 337,59 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku ve výši 337,59 tis. Kč  

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

sk. č. 01, o částku 337,59 tis. Kč na akci „Revitalizace Parku Míru – PD“  



18. RM 

20 

 

32. Rozpočtové opatření ODM – cyklocentrum města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RO v rámci ODM - nákup vybavení do Cyklocentra 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

512/18 

Rozpočtové opatření ODM – cyklocentrum města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 20,01 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

ve výši 20,01 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky 

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

oddělení evidence majetku o částku 20,01 tis. Kč   

 

33. Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RO v rámci ODM - přijaté pokuty  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

513/18 

Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 80,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce přijaté sankční platby (smluvní 

pokuty) ve výši 80,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 80,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

51. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: předloženy 3 dotace:  2 pro atletické kluby – narovnává se nájem v místě obvyklý 

(pokrytí rozdílu nájemného) – Athletic club 120 tis. Kč a USK Provod 105 tis. Kč 

- akce pořádaná Českou unií boxerů profesionálů - Gala večer – významnější než vloni 

p. Konečný: jsem předsedou této unie – informace o plánované akci – zde poprvé zápas o titul  

mistra světa (významný pás), bude televizní přenos – žádal jsem původně o 400  

tis. Kč  
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-  propagace města zajištěna, nyní navržena částka 250 tis. Kč 

- podána žádost i na kraji – tam též podpora 

- akce se koná 22.9. 2018 

- rozešlu informační mail pro zastupitele města  

MUDr. Madar: navrhuji částku 350 tis Kč, v kapitole na tyto akce peníze jsou - protinávrh 

Ing. Nechybová: bude TV on-line přenos – velmi významná akce pro město - v minulosti  

také podpořeno městem  

- ve městě je tradice boxu  

- nahlášení podjatosti 4 členů RM 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 

 

514/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

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

sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Athletic club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584, na „Částečné pokrytí 

nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2018“  

ve výši 120.000,- Kč 

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

Městském stadionu v roce 2018“ ve výši 105.000,- Kč 

2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

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

žádosti nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

 

a) Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP), IČ: 005 40 641 na akci 

„Mezinárodní galavečer profesionálního boxu“ ve výši 350.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

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

nad Labem  

                                                                                                     T: 19. 9. 2018 

 

52. Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Nechybová: žádost FK na řešení mimořádné finanční situace klubu  

- máme zde přehled stavu financí  

Ing. Kohl: předpoklad schodku FK 4,3 mil. Kč do konce roku – žádost města o pokrytí 

- v úvahu přichází forma půjčky – RM vezme na vědomí – rozhodne až ZM  

- do materiálu uvedena částka, o kterou FK žádal 

MUDr. Madar: klub má problém se sponzory – informace o stavu v klubu 
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Ing. Kohl: dříve měly sponzory za 5,5 mil. Kč, nyní 2,7 mil. Kč 

- FK má od města již půjčku splatnou do r. 2019  

- konzultace výše bezúročné půjčky s Ing. Jakubcem  

Mgr. Javorčák: úprava návrhu na usnesení – bod A) – upravit formulaci  

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,0 

 

515/18 

Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055, o pomoc řešení 

rozpočtového schodku v souvislosti s finančním plněním jednotlivých partnerů“ 

ve výši 4 350 tis. Kč se splatností do 31. 12. 2019 

B )  u  k  l  á  d  á   

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

T: 19. 9. 2018 

 

34. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

516/18 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č.121/18 ze dne 14. 2. 2018 v bodě A) 4. 

B )  s ch va lu j e  

1. znění smlouvy o poskytnutí dotace v rámci „Programu pro poskytování víceletých 

grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 

2019 - 2020“ dle přílohy tohoto usnesení 

 

35. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – schválení dodatku ke smlouvě 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: standardizovaný formulář  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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517/18 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – schválení dodatku ke 

smlouvě 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. znění dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v roce 2018 v oblasti kultury dle přílohy tohoto usnesení 

B)  pověřuje  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb  

a) k uzavírání dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací dle bodu A) ve věci 

změny termínů vyúčtování dotace 

 

36. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: OR Asociace školních sportovních klubů ČR – pohár primátora – celoroční akce 

škol – vyhlášení – komise doporučuje 20 tis. Kč, původně požadovali 46 tis. Kč 

- z OMOŠ v červnu t.r. dostaly 26 tis. Kč = celkem tedy požadovaných 46 tis. Kč 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

518/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad 

Labem, pobočný spolek (IČ 44557523) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohár primátorky“ ve výši 20.000,- Kč 

 

37. Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním 2019 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dotační program zastaven – zavedení hodnocení podle 2 kritérií  

- první: dosavadní činnost žadatele, potřebnost sociální služby atd. – citace z DZ 

- druhé: soulad s Komunitním plánem města  

- náprava chyby - lhůta doručování – musí být 10 dní dle zákona (vzájemný styk a 

doručování)   

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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519/18 

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních 

služeb a služeb blízkých službám sociálním 2019 

 
Rada města po projednání 

  

A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení Dotačního programu města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb 

a služeb blízkých službám sociálním 2019 a možnost získání finanční podpory.  

2. „Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním 2019“ v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

3. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních 

služeb“ dle přílohy usnesení č. 1 

4. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností 

v oblasti podpory rodiny“ dle přílohy usnesení č. 2 

5. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností 

v oblasti aktivit svépomocného charakteru“ dle přílohy usnesení č. 3 

6. „Hodnotící formulář“ pro zhodnocení projektových žádostí v předloženém znění 

dle přílohy č. 2 důvodové zprávy  

7. návrh výzvy na vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v předloženém znění dle 

přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

38. Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, Ph.D: RO na zpracování PD - ZOO  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

520/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

1 480 tis. Kč takto: 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 01 o částku 

1 480 tis. Kč z akce „Investiční rezerva – PD – ZOO“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí investičního příspěvku sk. č. 04 v celkové 

výši 1 480 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na zajištění projektových dokumentací k investičním akcím dle přílohy č. 1 

usnesení  
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B )  uk lád á  

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. tohoto usnesení na zajištění 

projektových dokumentací k investičním akcím dle přílohy č. 1 usnesení 

       T: nejpozději do 31. 12. 2019 

 

39. Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

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

 

PhDr. Müllerová, Ph.D: požadavek zastupitelů projednat zprávy z VH v ZM 

- úprava návrhu na usnesení – vypuštění bodu B) 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,0 

 

521/18 

Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b e re  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o.  

č. 2/2018 ze dne 29. 6. 2018 

  
40. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

a investičního příspěvku příspěvkovým organizacím 

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

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

522/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz a investičního příspěvku příspěvkovým 

organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

273,39 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

273,39 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci, 

ve výši 120 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se zajištěním 

stravovacího provozu 
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 

organizaci, ve výši 112 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizaci, ve výši 41,39 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

78 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 78 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04 

Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci, 

ve výši 78 tis. Kč na akci „ZŠ Školní náměstí - pořízení nového školního 

serveru“  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 300 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Pečovatelské službě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, 

ve výši 300 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

 

41. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, Ph.D: průtočka 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

523/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

19,42 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19,42 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 
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Labem, p. o. ve výši 19,42 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 400 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

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

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu 

studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 400 tis. Kč 

v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ na realizaci projektu „Vlastní 

umělecká činnost v roce 2018“ 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

657,20 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 657,20 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

dotačního programu “Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2018, v celkové výši 657,20 tis. Kč takto: 

- Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 177,40 tis. Kč 

- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 479,80 tis. Kč 

 

42. Rozpočtová opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

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

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

524/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

450 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 04 o částku 

450 tis. Kč z akce „MSUL - zřízení ledové studny do sauny Plavecké haly Klíše“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku ve výši 

450 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na 

realizaci akce „MSUL - pořízení atrakcí do dětského nerezového bazénu 

v Plavecké hale Klíše“ 
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2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

483,88 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 03 o částku 

483,88 tis. Kč z akce Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 375,10 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na odstranění havárie technologie chlazení ledové plochy v objektu 

Zimního stadionu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 11,12 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na dofinancování provedení regenerace travnatého povrchu 

fotbalového hřiště na stadionu v Neštěmicích 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 20,14 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na dofinancování oprav vstupních objektů fotbalového stadionu Lev 

Neštěmice 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 77,52 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na dofinancování výměny podlahové krytiny na střídačkách u ledové 

plochy na Zimním stadionu 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 711,70 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 1 711,70 tis. Kč v položce Rezerva pro 

MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve 

výši 1 711,70 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na pokrytí provozních nákladů 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

1 000 tis. Kč takto: 

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

ve výši 1 000 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 1 000 tis. Kč Městských službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na úhradu vícenákladů v rámci akce zabezpečení II. etapy opravy 

zpevněné pochůzné plochy (v úrovni 2. NP) na pozemku 

p. č. 472/176 a 472/181 v k. ú. Krásné Březno  
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43. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, Ph.D: přijetí peněžitého daru na obědy pro děti a dar pro Kulturní středisko  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

525/18 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 

IČ 24231509 

a) do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové 

organizace:  

- 44 352 Kč na období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

- 66 816 Kč na období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

b) do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové 

organizace: 

- 34 056 Kč na období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

- 53 922 Kč na období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

c) do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové 

organizace 

- 33 481 Kč na období od 4. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

- 50 921 Kč na období od 3. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 30 000,- Kč na 

pořádání XXII. Ročníku Mezinárodního jazz + blues festivalu Ústí nad Labem 

ve dnech 19. - 20. 10. 2018 od společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., 

Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 do vlastnictví Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

44. Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, Ph.D: narovnání do reálného stavu – v rámci inventur  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

526/18 

Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ouh l as í   

1. se zněním dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace, kterým se mění výměra pozemků: 

a) p. č. 1210/46 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu bez čp/če  

v k. ú. Krásné Březno z výměry 735 m
2 

na výměru 112 m
2
  

b) p. č. 1210/1 – ostatní plocha v k. ú. Krásné Březno z výměry 194 644 m
2
 na 

výměru 195 267 m
2 

  

B )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 19. 9. 2018 

 

45. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace – souhlas 

s ponecháním výnosu z prodeje movitého majetku 

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

 

PhDr. Müllerová, Ph.D: ponechávání výnosu z prodeje movitého majetku – částka 88 tis. Kč  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

527/18 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace – 

souhlas s ponecháním výnosu z prodeje movitého majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í   

1. s ponecháním výnosu z prodeje movitého majetku – motorových vozidel v celkové 

výši 88.000,00 Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

 

46. Poskytnutí peněžitého daru  

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Ing. Nechybová: dar pro mladého motorkáře – výjimečný reprezentant 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

528/18 

Poskytnutí peněžitého daru  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora panu Janu Ulmanovi, nar. xx. x.1976, bytem xxxxxxx 

xx/xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, jako zákonnému zástupci syna Jana Ulmana, nar. 

xx. x. 2008, který reprezentuje na Evropském šampionátu v Supermoto  
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47. Poskytnutí daru 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Ing. Nechybová: dar na nákup vysílaček – doplňování žádosti – upřesnění počtu a typu 

vysílaček 

- doplnit do návrhu na usnesení -  4 ks vysílaček VPN v hodnotě max. 11 tis. Kč 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,0 

 

529/18 

Poskytnutí daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí daru  

a) 4 kusů vysílaček VPN v hodnotě maximálně do 11 tis. Kč subjektu Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., IČ: 65399447, se 

sídlem oblastní odbočky Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupené 

předsedkyní paní Olgou Mihalovičovou 

 

48. Žádost rozšíření vydaného opatření obecné povahy dle ustanovení § 33 d zákona 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

MUDr. Madar: záměr rozšířit OOP na celé město – Trmice požádaly o zahrnutí celého území 

- Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje – zahájit kroky, zašleme žádost na Policii ČR a 

OSPOD o vyjádření (úkol pro OKSS) 

- úprava návrhu na usnesení – RM žádá  

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 5,0,0 

 

530/18 

Žádost rozšíření vydaného opatření obecné povahy dle ustanovení 

§ 33 d zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

 
Rada města po projednání 

 

A )  žá dá  

1. o rozšíření vydaného opatření obecné povahy dle ustanovení § 33 d zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi na celé katastrální území města Ústí nad 

Labem 

 

49. Collegium Bohemicum, o. p. s. 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: končí funkční období – návrhy na jmenování nových členů – projednáno,  

ředitel archivu také souhlasí  

MUDr. Madar a p. Dufek: nahlášení podjatosti 
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Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

531/18 

Collegium Bohemicum, o. p. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1. do funkce člena správní rady Collegia Bohemica, o. p. s., IČ 273 09 231 ke dni 

2. 9. 2018: 

a) MUDr. Jiřího Madara, nar. xx. xx. xxxx 

b) Bc. Pavla Dufka, nar. xx. x. xxxx 

2. do funkce člena dozorčí rady Collegia Bohemica, o. p. s. IČ 273 09 231 ke dni 

2. 9. 2018: 

a) Ing. Tomáše Riegra, nar. x. x. xxxx 

b) Mgr. Petra Karlíčka, PhD., nar. x. x. xxxx 

 
 

50. Rozpočtové opatření KP a KT  

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: RO - zapojení ITI na mzdy 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

532/18 

Rozpočtové opatření KP a KT  

 
Rada města po projednání 

       

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  

309,70 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

309,70 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 309,70 tis. Kč takto: 

- 237,90 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 71,80 tis. Kč  v položce povinné pojistné 
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Ověřovatelé zápisu:  
 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová………………………………………………. 

 

 

 

Lukáš Konečný……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Věra Nechybová 

          Primátorka města 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

PO – právní odbor   ÚK – Ústecký kraj 

RMO, ZMO – rada a zastupitelstvo městského obvodu 

PD – projektová dokumentace ST – Severní Terasa 

OZV – obecně závazná vyhláška DP – Dopravní podnik 

NS – nájemní smlouva  DZ – důvodová zpráva 

 

 

 

 


