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ZÁPIS 

19. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 12. 9. 2018 

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

Omluveni:   

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

Pavel Dufek 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

 

32. Rozpočtové opatření FO – investiční dotace pro MO Severní Terasa  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

33. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

  

34. Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Střekov  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

35. Realizace projektu „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 - 2021“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

36. Rozpočtové opatření OMOŠ  - převod finančních prostředků z neinvestiční části 

výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu  

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

 

Návrh na předřazení bodu č. 35 za bod č. 13 a bodu č. 36 za bod 29 

Hlasování o upraveném programu jednání: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Na stole: 

- materiál č. 32, 33, 34 a 35 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 3, 8, 9, 20, 21 a 22  

 

 

1. Změna organizačního řádu MmÚ 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: jedná se o personální přípravu pro případ, že bychom začali projednávat 

přestupky – tunelové měření rychlosti na dálnici D8 – 2 tabulková místa pro výkon této 

činnosti  

- připravujeme se na to i technicky (sw atd.) – termín obsazení uvidíme dle vývoje  
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MUDr. Madar: magistrát je připraven - závisí na kraji  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

533/18 

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností k 1. 1. 2019 takto: 

a) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do odboru přestupkových agend 

magistrátu města o 2 tabulková místa  

B )  k ons ta tu j e ,  že k 1. 1. 2019 

1 .  celkový počet zaměstnanců MmÚ je 420 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

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

bodu A) 

            T: 30. 9. 2018 

 

2. Rozpočtové opatření OHS - SF 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: doplnění SF na základě kolektivní smlouvy – jsme povinni zohlednit skutečné 

čerpání prostředků  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

534/18 

Rozpočtové opatření OHS – SF 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 950 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

950 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

ve výši 950 tis. Kč v položce sociální fond  

 

 

3. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Ing. Nechybová: standardní materiál  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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535/18 

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 20. 9. 2018 v době od 15,00 do 19,00 hodin v lokalitě Centrální park Severní 

Terasa v Ústí nad Labem, za účelem konání předvolební akce „ Den s ČSSD“ 

 

4. „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu města Ústí nad 

Labem“ – zhotovitel stavby 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Ing. Nechybová: vypověděli jsme smlouvy s dodavatelskou firmou pro neplnění kvality a 

termínů 

Mgr. Studenovský: budeme hodnotit ze 70% cenu, z 30 % reference – změna oproti minule 

- vyjme se, co je již hotové tj. SO 1 – ostatní se bude soutěžit  

Hlasování o usnesení: 4,0,0  

 

536/18 

„Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu 

města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově Magistrátu města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby 

s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 6 450 000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově Magistrátu města Ústí nad Labem“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřená vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu města 

Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově Magistrátu města 

Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, včetně případného vylučování dodavatelů, 

v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 
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C) j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS  

b) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS 

b) Ing. Petra Šináglová, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

5. „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: informace o připravené podlimitní veřejné zakázce (navíc požadavek na 

předložení 3 referencí a autorizovaného inženýra) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

537/18 

„Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro 

beachvolejbal“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.300.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vybudování zimní haly pro 

beachvolejbal“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová., vedoucí OIÚP  

b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  
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c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

6. „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu 

pro osoby se sníženou schopností pohybu“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: pořízení automobilu pro DpS Velké Březno  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

538/18 

„Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory Velké Březno, 

Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností 

pohybu“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 620.000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Domov pro seniory Velké Březno, 

Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností 

pohybu“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

C) j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Mgr. Tomáš Kříž, ředitel Domova pro seniory Velké Březno, p. o.  

e) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Jitka Sottnerová, Dis, vedoucí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací 

OMOŠ 

b) Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení OMOŠ  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Bc. Milena Brožová – zástupce ředitele Domova pro seniory Velké Březno, p. o. 
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e) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

7. „Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: vyhlášení VZ na uvedenou akci – v rozpočtu plánováno  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

Mgr. Javorčák: poděkování Mgr. Studenovskému za získání ocenění za veřejné zakázky  

 

539/18 

„Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Parkoviště Malátova – 

velkoplošná oprava“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1.100.000,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště Malátova – velkoplošná 

oprava“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

C) j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM  

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení správy, údržby a evidence majetku ODM 

b) Pavel Novák, referent oddělení správy komunikací ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

8. „Kanalizace Svádov – II. etapa“ – podání žádosti o spolufinancování SVS a.s.  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Nechybová: aktualizovaná PD – na základě změny stavebního zákona, rozpočet 

investiční akce je 45 mil. Kč a žádáme SVS o spoluúčast na této akci  

- občané této lokality chtějí řešit  
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MUDr. Madar: dotaz na zvýšení kapacity čističky na Střekově 

Ing. Šartnerová: výsledek jednání zatím nevíme - zda již mají stavební povolení  

Ing. Nechybová: dokud nebude mít čistička dostatečnou kapacitu – nemůže dojít k napojování 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

540/18 

„Kanalizace Svádov – II. etapa“ – podání žádosti 

o spolufinancování SVS a. s.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. podání žádosti k Severočeské vodárenské společnosti a. s. o spolufinancování 

stavby „Kanalizace Svádov – II. etapa“  

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) podat žádost o spolufinancování dle bodu A) tohoto usnesení      

 

9. „Rekonstrukce Letního kina – sanace“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Nechybová: stavební úpravy v LK – prodloužení dílčího termínu vzhledem ke konání 

akcí  

Ing. Šartnerová: vše podchyceno ve stavebním deníku  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

541/18 

„Rekonstrukce Letního kina – sanace“ – uzavření Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Letního kina - 

sanace“ 
 

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

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Nechybová následující body zpracované OSV jsou průtočky  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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542/18 

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

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 16 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování 

pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 16 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 16 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS ve výši 386 tis. Kč na pokrytí nákladů 

na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 

jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 386 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 200 tis. Kč 

v položce Městský informační systém    

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 186 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

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

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

543/18 

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

ochranu dětí  

 
Rada města po projednání  

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 8 947,30 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 947,30 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 5 764,40 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 959,90 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 306 tis. Kč 

v položce sociálně-právní ochrana dětí ¨ 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 917 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

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

práce 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

544/18 

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

na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 6 425,82 tis. Kč - 

zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 425,82 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 580 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce takto: 

- MO město   830 tis. Kč 

- MO Severní Terasa  650 tis. Kč 

- MO Neštěmic   550 tis. Kč 

- MO Střekov   550 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 350,70 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 799,30 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 689,42 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 6,40 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

13. Rozpočtové opatření OSR a MP 

 Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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545/18 

Rozpočtové opatření OSR a MP 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Městské policie v celkové výši 

1 105,31 tis. Kč na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti 

prevence kriminality v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 105,31 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu Městské policie v celkové výši 

1 105,31 tis. Kč takto: 

- 826,01 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

- 279,30 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

35. Realizace projektu „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021“ 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: musí se vyslovit ZM – žádám o posun termínu – nemá finanční dopady  

Ing. Dlouhý: nevíme, kdy bude ZM – proto termín do ledna 2019 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

546/18 

Realizace projektu „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad 

Labem 2018 - 2021“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s o u h l a s í  

1. s prodloužením termínu projektu „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 

2018 - 2021“ 

B) u k l á d á 

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podat žádost o změnu o prodloužení termínu projektu „Komunitní plán péče SO 

ORP Ústí nad Labem 2018 - 2021“ 

T: 30. 9. 2018 

 

14. Rozpočtové opatření ODM a OSR 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: návrh na převod peněz na OSR (cyklo akce) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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547/18 

Rozpočtové opatření ODM a OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru strategického rozvoje, 

oddělení cestovního ruchu ve výši 279,75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce rozvoj cyklistiky o částku 279,75 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 279,75 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu  

 

15. Rozpočtové opatření ODM – odd. údržby majetku 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: technikálie – licence na sw – převod na investice  

- sw koupit nelze – pronajímá se – není jiné řešení, pronájem na 3 roky 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

548/18 

Rozpočtové opatření ODM – odd. údržby majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 298 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy místních komunikací o částku 298 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

298 tis. Kč na akci Licence 3D, sk.04 

 

16. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

549/18 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 268,03 tis. Kč takto: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 268,03 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 268,03 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

17. 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. Nechybová: rekapitulace materiálu, dotaz na doručení žádosti od sebuzínských fotbalistů 

(poškození trávy) 

Bc. Čmejlová:  žádost je připravená k projednání - komise bude koncem září t.r., do RM 3.10. 

2018  

MUDr. Madar: nezařazení malé kopané mezi preferované sporty - nesplňují kritéria  

- zařazení příp. až v rámci nové koncepce (nemají mládež atd.) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

550/18 

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 ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba 

sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy 

s tímto subjektem takto: 

a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 na „Oprava 

a vymalování chodby“ ve výši 16.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

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

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

a) MEATWAY s. r. o., IČ: 044 36 831, na akci „Beautiful and Strong – pohárová 

fitness soutěž“ ve výši 35.000,- Kč 

b) Veslařský klub Paprsek, z. s., IČ: 270 22 757, na akci „I. kolo Českého poháru 

v jízdě na veslařském trenažéru 2018“ ve výši 35.000,- Kč 

3. poskytnutí 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 těmito subjekty takto: 

a) Šulcová Eliška, nar. xx. x. 1988, na „Masiv MTB stage race 2018“  

ve výši 11.000,- Kč s účelem využití na úhradu startovného, cestovného 

a sportovního vybavení 

b) Maříková Barbora, nar. xx. x. 1990, na „Masiv MTB stage race 2018“  

ve výši 11.000,- Kč s účelem využití na úhradu startovného, cestovného 
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a sportovního vybavení 

c) KST Apollo Ústí nad Labem z. s., IČ: 072 11 104, na „Celoroční činnost KST 

Apollo Ústí nad Labem z. s.“ ve výši 50.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e   

1. žádost klubu FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, o zařazení  

do dotačního titulu „Preferované sporty“ pro rok 2019 

 

18. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

v roce 2018 „Mimořádné sportovní výkony“  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

551/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Mimořádné sportovní výkony“  

 
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 oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 

výkon na celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto:  

a) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 25 261) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Účast na MČR ve sportovní gymnastice“ ve výši 

20.000,- Kč 

 

19. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v roce 2018 “Akce zdravotně postižených osob“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Nechybová: standardní materiál  - akce zdravotně postižených osob – Prima běh pro 

školu hrou – 30 tis. Kč 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

552/18 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 “Akce zdravotně 

postižených osob“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
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určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem (IČ 445 56 934) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Prima běh pro školu hrou“ ve výši 30.000,- Kč 

 

20. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Bc. Čmejlová: v oblasti kultury sjednocení hodnotících kritérií  

- celoroční činnost – nyní zde rozlišeno, zda mají členskou základnu či nikoliv vč. výše 

dotace, o kterou mohou žádat  

- uvedeno, o co je zakázáno žádat = sjednocení kritérií a smluv 

- vyvěšení na ÚD 14. 9. 2018, mají 2 měsíce na přípravu žádostí, podávání žádostí od   

15.10. do  19.11. 2018 

MUDr. Madar: letos je v RM, nejde do ZM – dle zákona o obcích  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

553/18 

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

2.  „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. formuláře žádostí a vyúčtování jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování 

dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

4. znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dodatku ke 

smlouvě dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

 

21. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Bc. Čmejlová: změny u šeků - nově se proplácejí až do 21 let, původně byla věková hranice  

do 18 let  

- snížení věkové hranice z 10 let na 8 

- drobné úpravy na základě zákona (GDPR) = žádné velké změny  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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554/18 

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“  

2. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2019“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

4. znění Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

5. znění Dodatku č. … Smlouvy o poskytnutí dotace – změna termínu finančního 

vypořádání dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

 

22. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Bc. Čmejlová: zrušení dotačního titulu – mimořádné žádosti volnočasové – nevyužíval se  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

555/18 

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“  

2. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2019“ 

v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“  

3. formuláře žádostí jednotlivých dotačních kategorií „Programu pro poskytování 

dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

4. znění Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

5. znění Dodatku č… Smlouvy o poskytnutí dotace – změna termínu finančního 

vypořádání dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
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23. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Nechybová: standardní materiál – předloženy návrhy na 3 akce  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

556/18 

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) Česko-ukrajinské sdružení ÚSVIT z. s. (IČ 06957153) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „1. festival ke Dni ukrajinské kultury v Ústeckém 

kraji“ ve výši 10.000,- Kč 

b) Petr Lüftner (IČ 74930524) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Petr 

Lüftner – křest alba“ ve výši 30.000,- Kč 

c) Gennadij Avdějev (nar. xx. x. 1955) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Výstava obrazů Gennadije Avdějeva „České středohoří“ 

ve výši 10.000,- Kč 

 

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK  

na zajištění LPS v roce 2018 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

557/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

227,20 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku  

227,20 tis. Kč v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje  

- neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 
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technické o částku 227,20 tis. Kč v položce provozní výdaje  

 

25. Revokace usnesení RM č. 203/18 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: navržena revokace usnesení – v DZ je popsáno, jak probíhala 

finanční kontrola ze strany KÚ, vše ostatní je v přílohách  

MUDr. Madar: je to poslední rok, kdy jde dotace přes město (jako průtočka) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

558/18 

Revokace usnesení RM č. 203/18 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly KÚÚK u příjemce neinvestiční dotace 

statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, IČ 00081531 poskytnuté 

na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 

B )  r e v oku j e  

1. usnesení RM č. 203/18 ze dne 23. 3. 2018 v části B) 1.  

C )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na období kalendářního roku 2018 mezi objednatelem 

statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

 

 

26. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: úprava návrhu na usnesení – přišla ještě 1 žádost  

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

 

559/18 

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 do vlastnictví: 

a) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace:  

- 14 070,- Kč na období od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

- 23 520,- Kč na období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizace: 
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- 8 625,- Kč na období od 13. 9. 2018 do 31. 12. 2018 

- 14 375,- Kč na období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019 

c) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace: 

- 59 044,- Kč na období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

27. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

a investičního příspěvku příspěvkovým organizacím z oblasti školství 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: dlouhodobý majetek – 2x MŠ a ZŠ Školní nám. – na výpočetní 

techniku a vybavení nábytkem  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

560/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz a investičního příspěvku příspěvkovým 

organizacím z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

102,59 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 102,59 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

v celkové výši 102,59 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku takto: 

- Mateřská škola Skřivánek, p. o. 69,72 tis. Kč 

- Mateřská škola Motýlek, p. o. 32,87 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

628,90 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

628,90 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, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 

organizaci, ve výši 480 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

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

Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvkové 

organizaci, ve výši 148,90 tis. Kč na akci „MŠ Stříbrníky – vybudování 

zahradního altánu“  
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28. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz pro ZŠ Školní náměstí, příspěvkovou organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ZŠ Školní nám. – pokrytí normativní nákladů – škola s výjimkou, 

finance máme připravené v rozpočtu  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

561/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí, 

příspěvkovou organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

447,99 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

447,99 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

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

organizaci, ve výši 447,99 tis. Kč na pokrytí nadnormativních výdajů 

 

29. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro MŠ Karla 

IV., příspěvkovou organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD: průtočka z MŠMT ČR 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

562/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro MŠ Karla IV., příspěvkovou organizaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

126,33 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 126,33 tis. Kč v položce Účelové 
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transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I.), Mateřské škole, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41 

příspěvkové organizaci ve výši 126,33 tis. Kč na dofinancování projektu 

 

 

36. Rozpočtové opatření OMOŠ  - převod finančních prostředků z neinvestiční části 

výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu  

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

 

MUDr. Madar: navržen přesun prostředků – ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

563/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ  - převod finančních prostředků 

z neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

2 249 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 249 tis. Kč v položce nákup DDHM 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 ve výši  

2 249 tis. Kč na akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně“ 

 

30. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT  

 

Mgr. Javorčák: převod ušetřených peněz z loňského roku – účel je popsán 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

564/18 

Rozpočtová opatření KT 
 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 2 493,88 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

2 493,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 
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2 493,88 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 847,92 tis. Kč takto:  

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

847,92 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

847,92 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

31. Smlouva o centralizovaném zadávání 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT  

 

Mgr. Javorčák: zkušenosti z minulého období – využití aktivity z MV ČR – jedná se o 

výhodné pořizování produktů od spol. Microsoft – finanční úspory  

MUDr. Madar: proč nebyly ve smlouvách zařazeny školy? – vztahuje se i na oblast školství  

Mgr. Javorčák: tato smlouva to neřeší, ale umožňuje – projednám s Mgr. Habrovou  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

565/18 

Smlouva o centralizovaném zadávání 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s  MVČR na provádění zadávacího 

řízení na výběr dodavatele produktů společnosti Microsoft 

 

32. Rozpočtové opatření FO – investiční dotace pro MO Severní Terasa  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: řešeno s tajemníkem MO ST – plánky, návrhy – předloženo na ZMO ST – 

projednalo, usnesením uložilo předložení žádosti na dokončení herního komplexu 

v Centrálním parku na ST  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

566/18 

Rozpočtové opatření FO – investiční dotace pro MO Severní 

Terasa  

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 300 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši  

300 tis. Kč u akce Investiční rezerva  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 300 tis. Kč, 

sk. č. 03 na realizaci akce „MO Severní Terasa – dokončení herního 
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komplexu v Centrálním parku na Severní Terase“ 
33. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: průtočka  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

567/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 10,26 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,26 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

10,26 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

 

34. Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Střekov  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechyb: popis IA – řešení oprávněnosti nákladů – vznikla metodika – je to na základě 

připomínek MO – v budoucnu by nemělo docházet k pochybnostem  

Mgr. Javorčák: tabulka přílohou – budu projednávat na poradě s tajemníky MO – vyjasnění 

všech bodů  

MUDr. Madar: částka na zeleň v roce 2017 nebyla vyčerpaná MO Střekov  

Ing. Nechybová: situace byla komplikovaná – je to péče o zeleň a čistotu obce  

- zahrnutí studií -  vloni nebyla ještě metodika (nebylo zakázáno) 

- nyní je již přesná metodika – bude projednáno s tajemníky na poradě  

p. Pechová, FO: dotace na zeleň - nevyčerpané prostředky se vrací zpět na MMÚ  

Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržel se MUDr. Madar) 

 

568/18 

Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Střekov  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 279,91 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 279,91 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 279,91 tis. Kč 
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v položce dotace pro MO Střekov na zeleň – účelově určená   
 

Různé: 

Ing. Nechybová: obdržela jsem stížnost na provoz pivnice Tipka – podepsáno spol. vlastníků  

- řed. MP potvrdil stížnosti z této oblasti – jsou oprávněné, řeší se zde přestupky, uložili  

na místě pokuty 

- okolo pivnice je nepořádek – leží na pozemku ve správě MO město – mám k dispozici 

vyjádření p. místostarosty Kariky (vyjádření MO město) 

- na stole návrh na usnesení – informace o stížnostech, žádost k RMO o řešení (nájemní 

smlouva je uzavřená s MO město) 

- město s tím za této situace nemůže dělat nic  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

569/18 

Stížnost na provoz pivnice Tipka 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o jednání ve věci stížností na provozování pivnice Tipka č. p. 1038 

v k. ú. Klíše 

B) žá dá  
1. Karla Kariku, místostarostu Městského obvodu Ústí nad Labem – město  

a) řešení stížnosti na provozování pivnice Tipka č. p. 1038 v k. ú. Klíše, která je 

umístěna na svěřeném majetku pozemkové parcely č. 1337/3 v k. ú. Klíše 

s ohledem na uzavřenou nájemní smlouvu mezi Městským obvodem Ústí nad 

Labem – město č. 481 ze dne 29. 9. 1995 ve znění pozdějších dodatků a 

provozovatelem pivnice Tipka 

b) o sdělení řešení předmětné stížnosti 

 

Smlouva o pronájmu – Den s odpady 
p. Dufek: akce se pořádá každý rok na náměstí u Fóra – zábor byl doposud zdarma 

- tento týden přišel požadavek od vedení OC Fórum zaplatit za tento zábor 1 300 tis Kč – 

koná se již příští týden  

- letos už není možné vyřešit na jiném místě (již běží propagace na tuto akci) 

- pro příští roky budeme hledat jiné místo 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

570/18 

Smlouva o pronájmu – Den s odpady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 

Fórum Ústí s.r.o. 
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Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

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

 

 

 

Pavel Dufek    ……………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 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 

NS – nájemní smlouva  DZ – důvodová zpráva 

SF – sociální fond   Sw – software 

LK – Letní kino    

 

 

 

 


