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Z Á P I S 

z 20. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 30. 7. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města v 9:10 hod. 

 

Omluveni:   Yveta Tomková 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renata Zrníková 

   Lukáš Konečný 

 

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

Hlasování o programu: 

1. Zastoupení města Ústí nad Labem v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada 
    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

2. Projekt JOINT LAKES – zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG  

EUROPE 
    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

3. „Plavecký areál Klíše – schválení dodatku č. 3 ke SoD 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

4. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – přesun 

finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 

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

 

5. Stanovení platu ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o.  

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

 

6. Podpora rodiny s prvorozeným dítětem 

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

 

Hlasování o předloženém programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodu č. 3,5 
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1. Zastoupení města Ústí nad Labem v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- do současné doby byl zástupcem Ing. Zikmund, nyní je třeba ho změnit 

- zástupcem SR může být primátor nebo náměstek primátora u města Ústí nad Labem – 

proto je navrhována primátorka Ing. Nechybová 

 

Mgr. Javorčák: 

- změny k usnesení 

- z tohoto usnesení není jasné, že by se primátorka měla účastnit jednání valných 

hromad, proto doporučuji změnit usnesení takto: 

A) stanoví  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) zástupcem města Ústí nad Labem pro jednání valných hromad 

Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada 

B) deleguje 

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) jako člena správní rady Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

581/15 

Zastoupení města Ústí nad Labem v Dobrovolném svazku obcí 

Jezero Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano v í  

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) zástupcem města Ústí nad Labem pro jednání valných hromad 

Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada 

B) d e l e g u j e 

1. Ing. Věru Nechybovou, primátorku města 

a) jako člena správní rady Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada 

 

 

2. Projekt JOINT LAKES – zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG  

    EUROPE 
    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- jde o nový projekt, který je zaměřen na správu vodních ploch – návrh města na 

zapojení do mezinárodního programu 

- chceme zapojit celou oblast jezera Milada  

- získání finančních prostředků pro jeho rozvoj, pro mzdové náklady tajemníka DSO JM  

- je to na dobu pěti let 



Zápis z 20. RM 

3 

 

- financování – spoluúčast města cca 418 tis. Kč; první rok je zapotřebí 

předfinancovávat 

 

MUDr. Madar: 

- partneři – proč Hydrobiologický ústav až z Českých Budějovic? 

 

Ing. Šartnerová: 

- vytváří se tým odborníků 

- jestli se zapojí UJEP – prozatím nevíme, je to v jednání 

- do projektu se budeme přihlašovat – termín je do zítra, tj. do 31. 7. 2015 

- může se stát, že nás do programu nezařadí 

- v případě zařazení do projektu – chceme na to být připraveni, proto jednáme 

s případnými partnery 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

582/15 

Projekt JOINT LAKES – zapojení města do projektu v rámci 

programu INTERREG Europe 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o: 

a) programu nadnárodní spolupráce INTERREG EUROPE 

b) projektu JOINT LAKES 

B) s c h v a l u j e  

1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v zahraničním projektu JOINT LAKES s 

předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na město Ústí nad 

Labem na 36 + 24 měsíců ve výši 103,51 tis. EUR (cca 2 795 tis. Kč vč. DPH) 

a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši 15,5265 tis. EUR (cca 418  

tis. Kč vč. DPH) 

 

 

3. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 3 ke SoD 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- nutnost uzavření dodatku č. 3, kterým se prodlužuje termín dokončení plavecké haly o 

jeden měsíc 

- proběhlo jednání – požadavkem bylo prodloužení do 21. 11. 2015 – na to zpracován 

harmonogram – zjištěno, že nelze prodloužit víc jak o 1 měsíc – shoda se zhotovitelem  

- do konce září musí dojít k ukončení díla; během října bude prováděn zkušební provoz 

– provozní zkouška elektrorozvodů, hromosvodů, vzduchotechniky atd. 

- do konce prosince musí být odevzdaná konečná zpráva o provedení díla 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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583/15 

„Plavecký areál Klíše –– schválení dodatku č. 3 ke SoD 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

 

 

4. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – přesun 

finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: 

- jde o přesun finančních prostředků v rámci našeho rozpočtu OŠKSS  

- potřeba zakoupit kuchyňská zařízení pro p. o. 

- ještě může dojít ke snížení pořizovacích cen na základě VŘ 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

584/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření  OŠKSS ve výši  800 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 800  tis. Kč v položce nákup DDHM 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS v celkové výši  

800 tis. Kč, sk. č. 04 na akce:  

- „ZŠ Stříbrnická – el. konvektomat “   400 tis. Kč 

- „ZŠ Anežky České – 2 ks el. třítroubové pece “  200 tis. Kč 

- „ZŠ Neštěmická – el. sporák s troubou“       90 tis. Kč 

- „MŠ Stříbrníky – el. pánev sklopná“   110 tis. Kč 

 

 

5. Stanovení platu ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o.  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: 

- ředitel MgA. Jiří Trnka jmenován 9. 7. 2015 

- podklady – zpráva o činnosti a návrh platového výměru součástí kolovadla 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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585/15 

Stanovení platu ředitele Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e   

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

příspěvkové organizace 

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

(obecní zřízení), v platném znění, plat s účinností od 1. 8. 2015 (platový výměr 

č. 44/2015)  

 

 

6. Podpora rodiny s prvorozeným dítětem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: 

- vyřešení špatně nastaveného projektu 

- přihlášky do projektu přijímány od 1. 4. 2015 – jde o částku ve výši 5 tis. Kč  

- forma darovací smlouvy 

- bude pověřena osoba, která bude přihlášky schvalovat a odsouhlasovat 

- matky nebudou omezeny nákupem u konkrétních prodejců, nebudou muset předkládat 

doklady o koupi 

- formulář je k dispozici na webu města a městských obvodů 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

586/15 

Podpora rodiny s prvorozeným dítětem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pravidla pro poskytování finančních darů v rámci projektu „Podpora rodiny 

s prvorozeným dítětem“ dle přílohy usnesení č. 1 s účinností od 1. 4. 2015 

2. vzor smlouvy o poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Podpora rodiny 

s prvorozeným dítětem“ dle přílohy usnesení č. 2 

B) p o v ě ř u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb 

a)  rozhodováním o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-  Kč, a to v souladu 

s podmínkami projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ 

b) uzavíráním darovacích smluv s příjemci finančního daru v rámci projektu 

„Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“   
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Jednání RM bylo ukončeno v 9:25 hodin. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

 

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

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  

 

 

 

Zkratky: 

DSO JM – Dobrovolný svazek jezera Milada 

p. o. – příspěvková organizace 

VŘ – výběrové řízení 


