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Zápis 

20. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 29. 7. 2019 

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

 

Omluveni:   Mgr. Tomáš Vlach 

Mgr. Michal Ševcovic 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Miroslava Lazarová  

    Lukáš Konečný 

    

 

Zapisovatelka:                      Kateřina Nedvídková, KP 

 

 

Doplnění programu: 

 

40. Nominace do Komisí Svazu města a obcí ČR 

      Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

41. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 

společností REPIS, s.r.o.    

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

 

42. Stanovení platu ředitelky ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

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

 

43. Výpověď nájemní smlouvy SML1014595 ze dne 30. 4. 2012 formou výpovědi 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

44. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

 

Mgr. Ing. Nedvědický: návrh na úpravu programu: 

- bod č. 40 zařadit za bod č. 9 tak, aby materiály PO byly za sebou  

- body č. 41, 42 a 44 za bod č. 38 tak, aby materiály OMOŠ byly za sebou 

- bod č. 43 za bod č. 29 tak, aby materiály ODM byly za sebou 

 

Hlasování o programu: 7,0,0 

Program byl schválen. 

 

V kolovadle: 

 

Materiály k bodům č. 7, 18, 21, 37 a 42 
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---------------------------------------------------------------- 

 

1. Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO město na VPP 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

2. Zrušení části B veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování 

areálu – II. a V. etapa“ – zhotovitel stavby 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

3. Poskytnutí daru na obnovu kamenného znaku města 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

4. Poskytnutí zápůjčky Tenis clubu Ústí nad Labem, z.s. 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

5. Rozpočtové opatření FO a PO 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

6. Memorandum o spolupráci 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

7. Souhlas s uzavřením mimosoudní dohody 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

8. Revokace usnesení RM č. 409/17R/19 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

9. Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ – 

zrušení veřejné zakázky 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

40. Nominace do Komisí Svazu města a obcí ČR 

      Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

10. Rozpočtové opatření OIÚP – „Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“ 

– plynovodní přípojka 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

11. Revokace usnesení Rady města č.360/15R/19 ze dne 3. 6. 2019 

       Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

12. Revokace usnesení č. 175/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

13. Rozpočtové opatření ODM – lanová dráha Větruše 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

14. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 
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15. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 03-06/2019 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

16. Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – dodatek smlouvy o dílo 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

17. Rámcové smlouvy na údržbu komunikací – dodatky 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

18. Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu pozemkových částí se společností RENGL, s. r. o. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

19. Sanace skalního svahu Větruše 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

20. Pacht pozemků v k.ú. Chabařovice a v k.ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

21. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

22. Záměr prodeje pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

23. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 114/1 v k. ú. Brná nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 811/3 v k. ú. Bukov 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

26. Záměr prodeje-pronájmu části pozemku p. č. 1930/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

27. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

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

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

29. Záměr výpůjčky pozemků pro stavbu „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“ 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

43. Ukončení nájemní smlouvy SML1014595 ze dne 30. 4. 2012 formou výpovědi 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

30. Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
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31. Rozpočtové opatření OKSS a FO 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

32. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 

organizacím z oblasti školství 

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

33. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

34. Rozpočtové opatření OMOŠ 

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

 

35. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace 

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

 

36. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové organizace 

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

 

37. Platový výměr ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 

příspěvkové organizace 

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

 

38. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím z oblasti školství  

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

 

41. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 

společností REPIS, s.r.o.    

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

 

42. Stanovení platu ředitelky ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

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

 

44. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

 

39. Mimořádná kontrola ZOO Ústí nad Labem 

       Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO město na VPP 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: starostka MO město žádá RM o posílení provozní dotace na mzdy veřejně 

prospěšných pracovníků 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

 

468/20R/19 

Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO město na 

VPP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu město ve výši 430 tis. Kč dle žádosti MO ze 

dne 6. 6. 2019  

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 430 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 430 tis. Kč v položce 

Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO město ve výši 430 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon 

státní správy a samosprávy 

 

2. Zrušení části B veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování 

areálu – II. a V. etapa“ – zhotovitel stavby 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

469/20R/19 

Zrušení části B veřejné zakázky „Městský stadion Ústí nad 

Labem – dovybudování areálu – II. a V. etapa“ – zhotovitel stavby 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e  

1 .  o zrušení části B podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion Ústí nad 

Labem  - dovybudování areálu – II. a V. etapa“ – zhotovitel stavby, z důvodu 

zániku účasti v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení 

 

3. Poskytnutí daru na obnovu kamenného znaku města  

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 - materiál byl stažen 
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4. Poskytnutí zápůjčky Tenis clubu Ústí nad Labem, z.s. 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: poskytnutí úročné zápůjčky na dofinancování stavby tenisové haly se 

splatností do 31. 12. 2029 

mění se návrh na usnesení 

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,2 (Ing. Fialová, Ing. Kirbs) 

470/20R/19 

Poskytnutí zápůjčky Tenis clubu Ústí nad Labem, z. s. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s  o  u  h  l  a  s  í  

1. s poskytnutím úročné zápůjčky spolku Tenis club Ústí nad Labem, z. s.,  

IČ: 183 80 514, na dofinancování stavby tenisové haly, ve výši max. 4 200 tis. se 

splatností do 31. 12. 2029 

B)  u  k  l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora  

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

T: 16. 9. 2019 

5. Rozpočtové opatření FO a PO 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: úhrada soudního poplatku za odvolání proti rozsudku Okresního soudu 

v ÚL v tzv. cause Mariánský most 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

471/20R/19 

Rozpočtové opatření FO a PO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření právního odboru a finančního odboru ve výši 2 400 tis. Kč 

k zajištění zdrojů na úhradu soudního poplatku za odvolání v tzv. cause Mariánský 

most takto: 

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

2 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši  

2 400 tis. Kč 
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6. Memorandum o spolupráci 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: uzavření memoranda o spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní 

výrobu, a.s. – deklarace kapacity vhodného vodíku 

- Dopravní podnik města ÚL – subjekt, který bude realizovat projekt 

- Společnost Cheminvest s.r.o. – poskytování technické a inženýrské koordinace 

- Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

472/20R/19 

Memorandum o spolupráci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření memoranda o spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a. s., 

Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a. s a Cheminvest s. r. o. v oblasti 

využití vodíku pro ekologicky čistou dopravu 

 

7. Souhlas s uzavřením mimosoudní dohody 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: návrh na uzavření mimosoudní dohody mezi Zoologickou zahradou ÚL a 

společností Bamboodesign s.r.o. 

- předmětem sporu je kvalita a rozsah prací v pavilonu orangutanů 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

473/20R/19 

Souhlas s uzavřením mimosoudní dohody 

 
Rada města po projednání 

 
   A )  so uh la s í  

1. s uzavřením mimosoudní dohody mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem p. o. 

a společností Bamboodesign s. r. o., a to do výše 375 tis. Kč bez DPH 

 

8. Revokace usnesení RM č. 409/17R/19 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: návrh na uzavření Memoranda a revokaci platformy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 



 
                                                                                                                                                                         20. RM 

8 
 

474/20R/19 

Revokace usnesení RM č. 409/17R/19 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 409/17R/19 ze dne 1. 7. 2019 v plném 

rozsahu 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu 

„Datová integrační platforma v Ústeckém kraji“ 

 

9. Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ – 

zrušení veřejné zakázky 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: od zahájení VŘ do rozhodnutí předsedy ÚOHS uplynulo 6 měsíců a 

zadavatel ve výzvě předpokládal zahájení předmětu plnění veřejné zakázky v únoru 2019. 

- odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku uplynutí doby, ve které 

mělo být pro optimální klimatické podmínky zahájeno plnění veřejné zakázky 

- v současné době je zadání této veřejné zakázky výrazně neekonomické 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

475/20R/19 

Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. 

Štefánikova)“ – zrušení veřejné zakázky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem 

(centrum města a ul. Štefánikova)“ z důvodu toho, že odpadly důvody pro 

pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která 

nastala po zahájení zadávacího řízení 

 

40. Nominace do Komisí Svazu města a obcí ČR 

      Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: RM nominuje  

- do bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR – Mgr. Tomáše Vlacha 

- do dopravní komise Mg. Ing. Petra Nedvědického 

- do komise životního prostředí a energetiky Ing. Tomáše Kirbse 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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476/20R/19 

Nominace do Komisí Svazu města a obcí ČR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n o minu j e  

1. Mgr. Tomáše Vlacha, náměstka primátora 

a) do bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR  

2. Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města 

a) do dopravní komise Svazu měst a obcí ČR 

3. Ing. Tomáše Kirbse, radního města 

a) do komise životního prostředí a energetiky Svazu měst a obcí ČR 

 

10. Rozpočtové opatření OIÚP – „Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“ 

– plynovodní přípojka 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Mgr. Nepivoda: bylo zjištěno, že současná plynová přípojka není kapacitně dostačující 

- nutné vybudovat novou přípojku 

- bude zahájeno VŘ na zhotovitele 

- nutné navýšit finanční prostředky na pokrytí akce 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

477/20R/19 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Vybudování zimní sportovní haly 

pro beach volejbal“ – plynovodní přípojka 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 295,00 tis. Kč 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třída 2 o částku 125,00 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy OIÚP 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 

170,00 tis. Kč u „Investiční rezervy OIÚP“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 

295,00 tis. Kč na akci „Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“  

 

11. Revokace usnesení Rady města č.360/15R/19 ze dne 3. 6. 2019 

       Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: v návrhu usnesení materiálu č. 16 došlo k administrativní chybě 

- nesprávně uvedeno, že se jedná o neinvestiční dotaci 

- v důvodové zprávě bylo uvedeno správně jako investiční dotace 
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- nutno upravit usnesení RM ÚL 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 (Ing. Kirbs nepřítomen) 

  

478/20R/19 

Revokace usnesení Rady města č. 360/15R/19 ze dne 3. 6. 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 360/15R/19 ze dne 3. 6. 2019 v bodě B) 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č.19/SML1536/SoPD/SPRP mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem k projektu „Krizové byty“ 

 

12. Revokace usnesení č. 175/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: majetková komise – revokovala usnesení 

- nedoporučila schválit záměr prodeje části pozemku v k. ú Brná nad Labem 

- doporučila schválit záměr pronájmu části pozemku za minimální částku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

479/20R/19 

Revokace usnesení č. 175/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení 175/8R/19 ze dne 25. 2. 2019 v bodě A) 2.  

B )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 704/1 o výměře cca 68 m2 z celkové výměry 

3798 m2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) žadatel bere na vědomí, že na předmětné části bude probíhat akce „Kanalizace 

III. etapa – Brná“ 

d) podél komunikace musí zůstat volný manipulační pás o minimální šíři 0,5 m 

e) pozemek nesmí být oplocen 

f) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 
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13. Rozpočtové opatření ODM – lanová dráha Větruše 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: předložen návrh na vybudování bezpečnostního schodiště do poháněcí a vratné 

lanové dráhy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

480/20R/19 

Rozpočtové opatření ODM – lanová dráha Větruše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

174,24 tis. Kč takto: 

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

výši 174,24 tis. Kč v položce „Provoz lanové dráhy“ 

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

03 o částku 174,24 tis. Kč na akci„Lanová dráha naVětruši“   

 

14. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení investiční dotace KÚÚK 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: zvýšení příjmové části rozpočtu v položce účelové prostředky od Ústeckého 

kraje – investiční 

- zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM - změna názvu položky rozpočtu na 

„Krizové byty - stavební úpravy“ 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

481/20R/19 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení investiční dotace 

KÚÚK 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 000,00 tis. Kč v položce 

účelové transfery od Ústeckého kraje - investiční  

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

oddělení evidence majetku, sk. č. 03 o částku 1 000,00 tis. Kč na akci „Krizové 

byty – stavební úpravy“ 
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15. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 03-06/2019 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

482/20R/19 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 03-06/2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 66,68 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 66,68 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 66,68 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

16. Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – dodatek smlouvy o dílo 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: v průběhu stavby zjištěna vyšší mocnost betonového podkladu – zvýšení ceny 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

483/20R/19 

Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – dodatek 

smlouvy o dílo 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Velkoplošná oprava chodníku 

Jizerská – IV. etapa“ 

 

17. Rámcové smlouvy na údržbu komunikací – dodatky smluv 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: předkládá se schválení - uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo „Opravy 

vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11“ 

- uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo „Lokální opravy konstrukcí vozovek“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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484/20R/19 

Rámcové smlouvy na údržbu komunikací – dodatky smluv 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo „Opravy vozovek R-materiálem 

s následnou pokládkou ACO 11 

2. uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo „Lokální opravy konstrukcí 

vozovek“ 

 

18. Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu pozemkových částí se společností RENGL, s. r. o. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: ředitel Činoherního studia, p. o. požádal o zavedení Činoherního studia, p. o. do 

seznamu příspěvkových organizací, které jsou oprávněny využívat výlep svých plakátů v ÚL 

za zvýhodněné ceny. 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

485/20R/19 

Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu pozemkových částí se společností 

RENGL, s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření dodatku č. 8 Smlouvy o nájmu pozemkových částí ze dne 19. 4. 2004 se 

společností RENGL, s. r. o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec IČ 25420160 

z důvodu aktualizace přílohy č. 4 – seznam příspěvkových organizací 

 

 

19. Sanace skalního svahu Větruše 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: došlo k uvolnění skalních bloků ze svahu na komunikaci v ulici Na Větruši 

- návrh na dočasné zajištění svahu formou sítí – dočasné řešení, bude následovat trvalé 

řešení 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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486/20R/19 

Sanace skalního svahu Větruše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

670,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk.č. 03 

o částku  670,00 tis. Kč - investiční rezerva  

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

03, o částku 670,00 tis. Kč na akci „Sanace skalního svahu Větruše“  

 

20. Pacht pozemků v k.ú. Chabařovice a v k.ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: ODM obdržel žádost o pronájem pozemků v k. ú. Chabařovice a Předlice za 

účelem sekání trávy, sušení trávy 

RM – neschvaluje záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Chabařovice panu M. Rusovi 

RM – schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

487/20R/19 

Pacht pozemků v k. ú. Chabařovice a v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky pozemků či jejich částí p. č. 1555/2, 1555/6, 1555/14, 1555/17 

a 1555/62, vše v k. ú. Chabařovice, panu Miroslavu Rusovi 

B) s ch va lu j e  
1. záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 1. 8. 2011 na pronájem 

pozemků: 

1.1. p. č. 901/1 o výměře 11 448 m2 

1.2. p. č. 901/45 o výměře 86 m2 

1.3. p. č. 901/46 o výměře 1 216 m2 

1.4. p. č. 901/53 o výměře 3 506 m2 

1.5. p. č. 1020/1 o výměře 37 232 m2 

vše v k.ú. Předlice 

1.6. p. č. 1869/1 o výměře 37 926 m2 

v k.ú. Klíše 

1.7. p.č. 758/2 o výměře 23 744 m2 

v k.ú. Krásné Březno, 

o celkové výměře cca 11,5 hektarů, a po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění uzavření 

dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 1. 8. 2011 s panem Bohuslavem Holečkem, 

IČ: 86746049, za podmínky: 

a) nájemné ve výši min. 2 500,- Kč/ha/rok 
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21. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: záměr prodeje pozemků jako celek 

- podmínky prodeje zůstanou stejné 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

488/20R/19 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 407/8 o výměře 

254 m2, p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 901/64 o výměře 16196 m2, p. č. 901/65 

o výměře 16748 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Předlice (celková 

výměra 33.639 m2) za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši min. 15.600.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) předložení podnikatelského záměru 

e) v případě, že nabyvatel nedodrží předložený podnikatelský záměr, bude dána 

možnost odstoupení od smlouvy ze strany statutárního města Ústí nad Labem 

f) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města Ústí nad 

Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

g) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných 

věcných břemen včetně geometrických plánů  

h) složení kauce ve výši 10 % minimální částky na účet statutárního města Ústí 

nad Labem do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední 

desce s tím, že výše kauce bude zálohou na kupní cenu 

i) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

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

j) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

22. Záměr prodeje pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Povodí Ohře, státní podnik požádal o prodej pozemku v k. ú. ÚL za účelem 

využití v rámci stavby „ŠP Chuderovský potok – výstavba“ 

- majetková komise doporučuje schválit záměr prodeje 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 



 
                                                                                                                                                                         20. RM 

16 
 

489/20R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 4850/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 

pro Povodí Ohře, státní podnik, IČ 708 89 988, za těchto podmínek:  

a) kupní cena ve výši min. 5.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

 

23. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Majetková komise nedoporučila schválit záměr prodeje 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

490/20R/19 

Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického 

rybníka 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka ve 

vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem užívaných na základě nájemní 

smlouvy a smlouvy o pachtu zemědělského pozemku SML1020796 

 

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 114/1 v k. ú. Brná nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Majetková komise nedoporučila schválit záměr prodeje části pozemku a 

doporučila schválit záměr pronájmu části pozemku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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491/20R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 114/1 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 114/1 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 

411 m2 v k. ú. Brná nad Labem 

B )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 114/1 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 

411 m2 v k. ú. Brná nad Labem na jméno Miloslava Zalabáková, Brná 603, 403 

21 Ústí nad Labem, za těchto podmínek: 

a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: zahrada 

d) náhrada za bezdůvodné obohacení za nájemné zpětně v souladu se zákonnými 

možnostmi ve výši 15,- Kč/m2/rok bez DPH 

e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

f) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 811/3 v k. ú. Bukov  

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM              

-  materiál byl stažen 

  

26. Záměr prodeje-pronájmu části pozemku p. č. 1930/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

492/20R/19 

Záměr prodeje-pronájmu části pozemku p. č. 1930/1 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1930/1 o výměře 1 m2 z celkové výměry 

5575 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši min. 2.000,- Kč/m2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 
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c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel před prodejem provede zaměření veřejného osvětlení a v případě 

potřeby bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního 

města Ústí nad Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného 

osvětlení 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 

geometrického plánu 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

27. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

493/20R/19 

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad 

Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 4206 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p. č. 

592/1 o výměře cca 216 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:  

a) nájemné ve výši min. 50,-  Kč/m2/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: obslužný pozemek  

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) nájemce bere na vědomí, že předmět pronájmu je dle Územního plánu Ústí nad 

Labem součástí stabilizovaných ploch se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně 

na veřejných prostranství - park“ a „DI-S plocha dopravní infrastruktury silniční“ 

f) nájemce bere na vědomí, že na předmětu pronájmu je umístěn teplárenský rozvod 

včetně přilehlé regulační stanice a v případě potřeby musí umožnit vjezd 

služebního vozidla ČEZ TAS do zájmového území TN1  

 

 

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

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Majetková komise doporučila schválit záměr pronájmu části pozemku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 
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494/20R/19 

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

nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 o výměře 84 m2 z celkové výměry 

5019 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada 

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

29. Záměr výpůjčky pozemků pro stavbu „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“ 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

495/20R/19 

Záměr výpůjčky pozemků pro stavbu „Rekonstrukce mostu 

E. Beneše, ÚL“ 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky částí pozemků  

a) p. č. 4190/1  o výměře 4907 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

b) p. č. 4190/27  o výměře   969 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

c) p. č. 4190/30 o výměře   337 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

d) p. č. 4190/32  o výměře   699 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

e) p. č. 4190/35  o výměře       6 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

f) p. č. 4190/5 o výměře   467 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

g) p. č. 4190/6  o výměře   193 m2  k. ú. Ústí nad Labem 

h) p. č. 4302/33 o výměře   794 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

i) p. č. 4334/1  o výměře   796 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

j) p. č. 4334/2 o výměře     14 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

k) p. č. 2526  o výměře   844 m2 k. ú. Střekov 

l) p. č. 2632  o výměře   146 m2 k. ú. Střekov 

m) p. č. 2570  o výměře   95 m2 k. ú. Střekov 

n) p. č. 2529/1  o výměře 2270 m2 k. ú. Střekov 
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o) p. č. 2529/9  o výměře   600 m2 k. ú. Střekov 

p) p. č. 2579/1  o výměře 1079 m2 k. ú. Střekov  

q) p. č. 2579/2  o výměře   385 m2 k. ú. Střekov  

r) p. č. 2579/3  o výměře   125 m2 k. ú. Střekov 

s) p. č. 2581/3 o výměře   27 m2 k. ú. Střekov 

pro stavbu „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“ pro Ústecký kraj, IČ 708 92 156, na 

dobu od předpokládaného zahájení stavebních prací tj. od roku 2020 do plánovaného 

data dokončení rekonstrukce  

2. uzavření smlouvy o výpůjčce s Ústeckým krajem, IČ 708 92 156 po uplynutí 

zákonné lhůty zveřejnění záměru výpůjčky dle bodu A)1. 

 

43. Ukončení nájemní smlouvy SML1014595 ze dne 30. 4. 2012 formou výpovědi 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy 

- ukončena nájemní smlouva MO ÚL - město 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

496/20R/19 

Ukončení nájemní smlouvy SML1014595 ze dne 30. 4. 2012 

formou výpovědi 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. ukončení nájemní smlouvy SML1014595 ze dne 30. 4. 2012 uzavřené s nájemcem 

Karlem Tippmannem, IČ 114 22 394, formou výpovědi dle čl. 3. odst. 3.3. 

předmětné smlouvy 

 

30. Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: poskytnuty finanční prostředky k realizaci akce „Oslavy 770 let královského města 

Ústí nad Labem“ 

Ing. Fialová: Kdy? 

Ing. Kohl: realizace 14. 9. 2019 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

497/20R/19 

Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace 

z Fondu Ústeckého kraje 

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

1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 200,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z 

Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 200,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

200,00 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti - na realizaci akce „Oslavy 770 

let královského města Ústí nad Labem“ 

 

31. Rozpočtové opatření OKSS a FO 

      Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření OKSS a FO 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

498/20R/19 

Rozpočtové opatření OKSS a FO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 300 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS ve výši  

300 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti 

 

 

32. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 

organizacím z oblasti školství 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

499/20R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti školství 

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

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

163,62 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 163,62 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 

163,62 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové 

organizaci, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

80 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o celkovou částku 

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

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 

80 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 

organizaci na nákup šatních skříní a provedení oprav stávajících šaten 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Květoslavovi Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení 

na pořízení školního nábytku do dvou učeben 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

2. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena b) tohoto usnesení 

na nákup šatních skříní a provedení oprav stávajících šaten ve vstupní hale ZŠ 

 

T: nejpozději do 31. 12. 2019 

 

33. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : jedná se o průtočky 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

500/20R/19 

Rozpočtové 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 v celkové výši 

45 156,68 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši  

45 156,68 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 

z Ústeckého kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 

45 156,68 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2019 – 2. splátka takto: 

DS Chlumec, p. o. 3 090,04 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o. 6 533,48 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o. 9 189,80 tis. Kč 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 4 982,84 tis. Kč 

Domov Velké Březno, p. o. 5 457,20 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o. 9 000,04 tis. Kč 

DS Bukov, p. o. 4 643,20 tis. Kč 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 2 260,08 tis. Kč 

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

130 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 130 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 Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

v celkové výši 130 tis. Kč na realizaci projektů: 

 „52. Střekovská kamera 2019“ 50 tis. Kč 

„23. Mezinárodní jazz a blues festival 2019“ 80 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

703,29 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 703,29 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, v rámci 

Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Mateřské škole, Ústí nad Labem, 

Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci ve výši 703,29 tis. Kč 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

3 100 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 100 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 

3 100 tis. Kč v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel 

a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ na realizaci 

projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2019“ 
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34. Rozpočtové opatření OMOŠ 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : schválení rozpočtového opatření OMOŠ  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

501/20R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

700 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 700 tis. Kč v položce Rezerva - 

spolufinancování p. o. ze sociální oblasti 

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

700 tis. Kč na akci „DS Velké Březno – částečná rekonstrukce plynové kotelny 

vč. PD“  

35. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace  

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

-  materiál byl stažen 

  

36. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návaznost na RM konanou dne 1. 7. 2019 - úprava kapacity lůžek 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

502/20R/19 

Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové 

organizace 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Domov Velké Březno, příspěvkové 

organizace ze dne 24. 4. 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 vyjímá z hlavního 

účelu a předmětu činnosti organizace sociální služba domovy pro seniory 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora 
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a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem                                                           T: 16. 9. 2019 

37. Platový výměr ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : do školy nastoupil výchovný poradce, který je ve 13. platové třídě, 

proto dochází k posunu do 13. Platové třídy také u ředitele 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

503/20R/19 

Platový výměr ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Školní 

náměstí 100/5, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní 

náměstí 100/5, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 9. 2019 (platový výměr č. 40/2019) 
 

38. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím z oblasti školství  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : návratná finanční výpomoc pro MŠ Zvoneček, ZŠ Mírová 

- projekt „Přírodní zahrada Zvoneček“ 

- projekt „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

504/20R/19 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým 

organizacím z oblasti školství  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 253 tis. Kč a uzavřením 

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním 

městem Ústí nad Labem a Mateřskou školou Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvkovou organizací 

2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství ve výši 

253 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 253 tis. Kč 
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v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investiční 

návratné finanční výpomoci, sk.č. 05 ve výši 253 tis. Kč Mateřské škole 

Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci 

na předfinancování projektu „Přírodní zahrada Zvoneček“ 

3. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství ve výši 

7 676,09 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk.č. 05 o částku 

7 676,09 tis. Kč u akce „Investiční příspěvek pro ZŠ Mírová – propojení ICT a 

jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investiční 

návratné finanční výpomoci, sk.č. 05 ve výši 7 676,09 tis. Kč Základní škole 

Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci na předfinancování 

projektu „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“ 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora 

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

Labem 

 T: 16. 9. 2019 
41. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 

společností REPIS, s.r.o.    

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : jedná se o veřejnou zakázku „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ 

Ústí nad Labem, Mírová“ 

- v průběhu realizace veřejné zakázky vznikly nepředpokládané vícenáklady 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

505/20R/19 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad 

Labem a společností REPIS, s. r. o.   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem 

a společností REPIS, s. r. o. ze dne 21. 5. 2019 

 

42. Stanovení platu ředitelky ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : revokace usnesení RM ze dne 1. 7. 2019 

- stanovení platu nové ředitelce ZŠ a MŠ Jitřní s účinností od 1. 8. 2019 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0  
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506/20R/19 

Stanovení platu ředitelky ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 447/17R/19 ze dne 1. 7. 2019 

B )  s t ano v í  

1. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2019 (platový výměr č. 41/2019) 

 

44. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : předložení návrhu rozpočtového opatření na realizaci  

akce „ZOO – realizace výběhu pro nosorožce“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

507/20R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního 

příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 665,50 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03 

ve výši 665,50 tis. Kč – investiční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku ve výši 665,50 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., sk. 

č. 03 na realizaci akce „ZOO – realizace výběhu pro nosorožce“ 

B )  uk lád á  

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. toho usnesení na financování 

investiční akce „ZOO - realizace výběhu pro nosorožce“ 

       T: nejpozději do 31. 12. 2020 
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39. Mimořádná kontrola ZOO Ústí nad Labem 

       Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Javorčák: byl podán návrh k provedení mimořádné kontroly přijatých opatření ke 

zjištěným nedostatkům uvedených v protokolu o kontrole z r. 2018 s termínem zahájení v září 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 7,0,0 

508/20R/19 

Mimořádná kontrola ZOO Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. provedení mimořádné kontroly k přijatým opatřením zjištěných nedostatků 

uvedených v protokolu o kontrole z  r. 2018 v ZOO Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci zaměstnanci oddělení kontroly kanceláře tajemníka MmÚ  

2. v souladu s § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, aby byly k účasti na kontrole 

uvedené v bodě A)1. přizvány tyto osoby: 

a) JUDR. Karolína Žákovská, zastupitelka, odbornice v oblasti práva 

b) Jan Janeček, zastupitel 

c) PhDr. René Hladík, CSc., zastupitel, odborník v ekonomické oblasti 

d) Mgr. Tomáš Kraus, bývalý ředitel ZOO Ústí nad Labem 

3. zahájení kontroly dle bodu A) 1. během měsíce září 2019 

 
 

Revokace usnesení RM 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD. : bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,1 (paní Lazarová) 

509/20R/19 

Revokace usnesení RM 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 446/17R/19 bod A) 1. pís. s) ze dne 1. 7. 2019  

2. usnesení Rady města č. 446/17R/19 bod A) 2. pís. a) ze dne 1. 7. 2019  

B )s ch va lu j e  

1. Mgr. Libuši Renové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace  

a) odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu dle 

ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

(rozhodnutí č. O/22/2019) 
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Ověřovatelé zápisu:  

 

Miroslava Lazarová …………………………………………… 

 

 

 

Lukáš Konečný ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

                                                                                   primátor města    
 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RM – rada města, ZM – zastupitelstvo města    

VŘ – výběrové řízení 

RO – rozpočtové opatření     

MO – městský obvod 


