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Z Á P I S 

z 21. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 26. 8. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města v 9:05 hod. 

 

Omluveni:  nikdo 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pavel Dufek 

   MUDr. Jiří Madar 

 

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

Doplnění programu: 

80. Collegium Bohemicum, o. p. s 

      Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO KT 

 

81. Majetková komise Rady města 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

82. Orgány společnosti DPmÚL a Metropolnet 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

83. Zastoupení města v orgánech společností 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

84. Umístění automatizovaného externího defibrilátoru na Větruši 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

85. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 789/1 a 780/31 v k. ú. Předlice 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

 

Hlasování o předloženém programu: 6,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- plnění usnesení RM 

- nový návrh na usnesení k bodu č. 38 

- nový materiál č. 79 

- Informace ke Dnům evropského dědictví 
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V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 7, 15, 37, 44, 48, 50, 61, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 85 

 

1.  Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: 

- není žádný nesplněný úkol 

- vše viz tabulka a graf 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

587/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

2. Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: 

- jak je uvedeno v důvodové zprávě 

- jedná se o dotace z Ministerstva práce a soc. věcí 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

588/15 

Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 15 528 tis. Kč - zapojení  

účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 15 528 tis. Kč – 

v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí účelové dotace z Ústeckého 

kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 15 528 tis. Kč na podporu 

sociálních služeb v roce 2015 takto: 

DS Bukov 738,00 tis. Kč 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 500,40 tis. Kč 

DS Dobětice 3 943,20 tis. Kč 
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DS Velké Březno 2 156,80 tis. Kč 

Pečovatelská služba 348,00 tis. Kč 

DS Krásné Březno 2 546,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa 4 018,40 tis. Kč 

DS Chlumec 1 277,20 tis. Kč 

 

 

3. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Severní Terasa 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

  

Ing. Jakubec: 

- dotace na žádost starosty MO Severní Terasa 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,1 (proti: p. Dufek) 

 

589/15 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Severní Terasa 
      
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 30 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o 30 tis. Kč v položce 

finanční rezerva    

b) poskytnutí neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 30 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na provoz (pořádání Porty a akce Den Severní 

Terasy) 

 

 

4. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: 

- jedná se o úhradu výdajů spojených s provozem zařízení pro azylanty Předlicích – 

dotace z MV ČR 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

590/15 

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 10,66 tis. Kč takto: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,66 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10,66 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

 

5. RO FO - změna účelu poskytnuté dotace pro MO město 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: 

- na žádost MO město  

- dotace schválená již v dubnu tohoto roku – nyní žádost o změnu účelu poskytnutých 

dotací 

- přesun financí v rámci rozpočtu 

 

Ing. Nechybová: 

- projednáván tento bod s tím, že bychom si chtěli s vedením vyjasnit účel, případně ho 

upravit 

- k Mgr. Javorčákovi - můžeme tento bod stáhnout? 

 

Mgr. Javorčák: 

- stáhnout bod z programu může předkladatel 

- v tomto případě navrhuji spíše neschválit 

- může být podán protinávrh usnesení 

 

Ing. Nechybová: 

- bude zahájeno jednání s MO město o změně účelu využití dotace 

- navrhuji protinávrh n usnesení – RM neschvaluje 

 

Hlasování o protinávrhu: 6,0,0  

 

591/15 

RO FO - změna účelu poskytnuté dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu poskytnuté dotace pro MO město ve výši 

1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení účelové investiční dotace pro MO město ve výši 200 tis. Kč, sk. č. 03 na 

realizaci akce „nákup garáží a nemovitostí souvisejících v Předlicích“ 

b) snížení neinvestiční dotace pro MO město ve výši 800 tis. Kč v položce dotace 

pro MO město na provoz (na demolici objektů dle předchozího bodu a výdajů 

s tím spojených a dále na opravy domu Prostřední č. 86 v Předlicích k vytvoření 

zázemí pro VPP) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 000 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na provoz (na demolici objektů v ul. Herbenova na 

p.p.č. 570/3 a 570/4 v k.ú. Klíše a opravu areálu na p.p.č. 570/2, 570/3 a 570/4 
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v k.ú. Klíše ve výši 800 tis. Kč a  dále na opravy domu v ul. Prostřední č.p. 86 

v Předlicích ve výši 200 tis. Kč) 

 

 

6. Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2015 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: 

- informace o plnění rozpočtu k 30. 6. 2015 

- v rozpočtu jsou příjmy zabezpečeny, výdaje čerpány v souladu s rozpočtem, v měsíci 

červenci 2015 se podařilo dotáhnout ztrátu,  

- zatím se hospodaření pohybuje v uspokojivé hranici – když to bude takto probíhat, 

rozpočet bude naplněn a nebude potřeba čerpat z rezervy 

 

MUDr. Madar: 

- OŠKSS – udělal si plán a najednou tam má rezervu cca 10 mil. Kč za osvětlení – tomu 

nerozumím? 

- domovy důchodců a městské služby, kulturní středisko – proč překračují plán?  

 

Ing. Jakubec: 

- dotačním p. o. posíláme 1/12 z plánovaného rozpočtu; v případě, že se v průběhu roku 

schválí navýšení, tak celé navýšení se promítne do toho měsíce, ve kterém se dotace 

poskytují a tím pádem za 1. pololetí může být plán překročen  

- k OŠKSS – navýšení na osvětlení a opravy – zpráva z Eltodo, a. s. 

- položka oprava a údržba ZŠ Elišky Krásnohorské – citace z materiálu 

  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
 

592/15 

Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2015 

  
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1.  informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2015 dle 

důvodové zprávy  
 
 

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu 

    jejich vymáhání k 30. 6. 2015 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: 

- vymáhání pohledávek z prodeje nemovitostí – není to moc aktuální bod 

- pohledávky prodal MmÚ v r. 2003 

- pohledávky zůstaly u MO město a Neštěmic (viz kolovadlo) 
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MUDr. Madar: 

- není zbytečné předkládat tento materiál RM – není s tím zbytečná práce? 

 

Ing. Jakubec: 

- v této souvislosti můžeme dát návrh změny usnesení, že se ruší předkládání 

pohledávek z prodeje nemovitostí RM 

 

Mgr. Javorčák: 

- Upravené usnesení: 

RM revokuje usnesení č. 546/06  

     

Hlasování o doplněném usnesení: 6,0,0 

 

593/15 

Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí 

a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 

     
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci o pohledávkách z prodejů nemovitostí z majetku města a stavu jejich 

vymáhání  k 30. 6. 2015 

B) r e v o k u j e 

1. usnesení Rady města č. 546/06 v úplném znění 
 
 

8. Zmocnění pro vedoucí odboru 

    Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO KT 

  

Mgr. Studenovský: 

- jak je uvedeno v důvodové zprávě 

 

Mgr. Javorčák: 

- vedoucí úředníci již zmocnění měli, ale nebyly podepsány 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

594/15 

Zmocnění pro vedoucí odboru 

  
Rada města po projednání 

 
A )  ud ěl u j e  

1. zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

v předložených zněních: 

a) Bc. Marcele Dvořáčkové, vedoucí KP 
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b) Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

c) Bc. Kateřině Bejčkové, vedoucí SPO 

d) Ing. Galině Peckové, vedoucí ŽO 

e) Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM 

f) PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OŠKSS 

g) JUDr. Janě Sokolové, vedoucí OK 

h) Ing. Vlastimilu Hudečkovi, vedoucímu SO 

i) Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO 

j) Ing. Evě Šartnerové, vedoucí ORM 

k) Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí OSV 

l) Ing. Simoně Heymerové, vedoucí OŽP 

m) Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu OHS 

n) PhDr. Vladimíru Kaiserovi, řediteli archivu 

2. speciální zmocnění v předložených zněních: 

a) Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí OSV 

b) Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO 

c) Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

d) Ing. Galině Peckové, vedoucí ŽO 

e) JUDr. Janě Sokolové, vedoucí OK 

B )  ruš í  

1. veškeré doposud udělené plné moci jednotlivým vedoucím odborů s výjimkou 

zmocnění uděleného dne 4. 5. 2009 ve věci čerpání úvěru dle Smlouvy o 

revolvingovém úvěru 

 

 

80. Collegium Bohemicum, o. p. s 

      Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO KT 

 

Mgr. Studenovský: 

- jak je uvedeno v důvodové zprávě 

 

MUDr. Madar: 

- pro informaci – proběhla jednání na ministerstvu, ale nereagují na změnu zakládací 

listiny   

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

595/15 

Collegium Bohemicum, o.p.s 

 
Rada města po projednání 

 
A) r e v o k u j e 

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 507/15 ze dne 10. 6. 2015 v písm. C) bod 

2 a 3 

B) b e r e    n a    v ě d o m í 

1. rezignaci Martina Hausenblase, MBA na funkci člena správní rady Collegia 

Bohemica, o.p.s. zaslanou dne 18. 8. 2015 
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C) o d v o l á v á 

1. z funkce člena správní rady Collegia Bohemica, o.p.s., IČ 273 09 231 ke dni 31. 8. 

2015 

a) Jaroslava Haidlera, nar. 13. 10. 1958 

D) j m e n u j e  

1. do funkce člena správní rady Collegia Bohemica, o.p.s., IČ 273 09 231 ke dni 1. 9. 

2015 

a) MUDr. Jiřího Madara, nar. 26. 12. 1958 

b) Pavla Dufka, nar. 30. 6. 1974 

2. do funkce člena dozorčí rady Collegia Bohemica, o.p.s., IČ 273 09 231 ke dni 1. 9. 

2015 

a) Ing. Tomáše Riegra, nar. 6. 5. 1974 

 

 

9. Změna organizačního řádu 

    Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

  

Mgr. Habrová: 

-  jedná se o změny v KP – zřízení tiskového oddělení – jedná se o pracovní místo 

vedoucího tiskového oddělení 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

596/15 

Změna organizačního řádu 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 1. 9. 2015 takto: 

a) zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do kanceláře primátorky (KP) o 1 

tabulkové místo na celkových 9 tabulkových míst v KP 

b) zřízení tiskového oddělení v KP 

c) celkový počet zaměstnanců města zařazených do MmÚ se zvyšuje na 372 

d) organizační členění magistrátu města a počty zaměstnanců města zařazených do 

jednotlivých odborů magistrátu jsou dány přílohou č. 2 organizačního řádu 

v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

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

smyslu bodu A) 

T:  31. 8. 2015 
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10. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům  

      komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2015 
      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Habrová: 

-  jak je uvedeno v důvodové zprávě 

 

MUDr. Madar: 

- do ZM půjde materiál vč. tabulek? 

 

Mgr. Habrová: 

- ano, všechny budou podepsané 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

597/15 

Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů 

předsedům  a  členům   komisí  RM,  kteří  nejsou  členy  ZM, za 

I. pololetí roku 2015 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s vyplacením peněžních plnění za první pololetí roku 2015 dle § 84, odst. 2 písm. u) 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. s  vyplacením peněžních darů za první pololetí roku 2015 dle § 85, písm. b) zákona 

o obcích č.128/2000Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové primátorce města 

a) předložit návrh na vyplacení odměn dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu 

města 

T: 23. 9. 2015 
       

 

11. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - poskytnutí daru mysliveckým 

sdružením k podpoře snížení výskytu černé zvěře na nehonebních pozemcích v Ústí 

nad Labem 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- jak je uvedeno v důvodové zprávě 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 



Zápis z 21. RM 

 

10 

 

598/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - poskytnutí daru 

mysliveckým sdružením k podpoře snížení výskytu černé zvěře na 

nehonebních pozemcích v Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. poskytnutí finančního daru k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních 

pozemcích v Ústí nad Labem pro rok 2015 ve výši 0,30 tis. Kč/kus ulovené černé 

zvěře při společném lovu a v maximální výši 10 tis. Kč na jedno myslivecké 

sdružení, a to těmto mysliveckým sdružením: 

a) Myslivecké občanské sdružení Labské Stráně Malečov, IČ 445 53 544  

b) Myslivecké sdružení „Nový Dvůr“ Spomyšl, o.s., IČ 750 90 627 

c) Myslivecké sdružení Němčí–Malečov, o.s., 709 22 993 

d) Myslivecké sdružení Chvalov–Přemyslovka, o.s., IČ 445 52 050   

e) Myslivecké sdružení Diana Ústí nad Labem, o.s., IČ 445 54 290 

f) MS Jedlová hora, Skorotice, IČ 445 54 249    

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 60 tis. Kč takto: 

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

(vyúčtování 4. čtvrtletí – odpady) ve výši 60 tis. Kč vytvořené nad schválený 

rozpočet  r. 2015 odborem životního prostředí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství ve výši 60 

tis. Kč na poskytnutí daru dle bodu A)1. 

 

 

12. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – úprava provozní doby sběrných 

dvorů odpadu 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- 2 sběrné dvory – v Krásném Březně a Všebořicích 

- došlo k dohodě s AVE Ústí nad Labem s. r. o. prodloužit provozní dobu v sobotu a u 

SD Všebořice i v neděli – zahájeno v lednu letošního roku – občané tuto změnu vítají 

- AVE Ústí nad Labem s. r. o. chce přispět na prodloužení provozní doby od MmÚ 

- na konci roku se vyhodnotí, jestli i v dalších letech bude prodloužená provozní doba 

SD 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

599/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – úprava 

provozní doby sběrných dvorů odpadu 

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

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 94 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 94 

tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 94 tis. Kč na úpravu provozní doby sběrných dvorů odpadu  

 

 

13. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí investičních dotací na akci 

„Prevence sesuvů a skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k. ú. Ústí nad 

Labem“ 

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: 

- viz důvodová zpráva 

- cca 5 mil – dotace od MŽP ČR, ze SFŽP a vlastních zdrojů  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

600/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí 

investičních dotací na akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – 

skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí nad Labem“ 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové investiční dotace 

z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 78,91 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 78,91 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05, ve výši 78,91 tis. Kč na investiční  akci „Prevence sesuvů a 

skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí nad Labem“ 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové investiční dotace 

ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4,64 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 4,64 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05, ve výši 4,64 tis. Kč na investiční akci „Prevence sesuvů a 

skalních řícení – skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí nad Labem“ 
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14. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – (dále jen „DPmÚL“) - odměny členům  

      představenstva a dozorčí rady za rok 2014 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

601/15 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – (dále jen 

„DPmÚL“) - odměny členům představenstva a dozorčí rady za 

rok 2014 

       
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 

dle § 192, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A)  s c h v a l u j e 

1. vyplacení ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady DPmÚL za rok 

2014 ve výši 0,- Kč 

 

 

15. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou  

      dopravou – dodatek č. 3 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

       

602/15 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou dopravou – dodatek č. 3 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou dopravou 
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16. Rezignace na členství v Představenstvu DPmÚL 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

603/15 

Rezignace na členství v Představenstvu DPmÚL 

 
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A )  s ch va lu j e  v  souladu s čl. VII odst. 8 Stanov společnosti Dopravní podnik 

města Ústí nad Labem a.s. 

1. odstoupení Ing. Radka Chobota z funkce člena představenstva společnosti 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 31. 8. 2015 

 B )  b ere  na  v ěd o mí  

1. sdělení Ing. Radka Chobota o vzdání se pracovního místa výkonného ředitele 

společnosti 

 
17. Převod pozemku p.č. 3456/7 v k.ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

MUDr. Madar: 

- návrh na odložení bodu – nemáme závěrečné vyjádření MK 

 

Ing. Dařílek: 

- MK materiál projednala, na posledním jednání revokovala; do příštího jednání si chce 

pozvat zástupce IO a OŽP 

- materiál předložen proto, že pan starosta žádal ve lhůtě o sdělení 

 

Ing. Hýbner, starosta MO UL-město: 

- Ing. Dařílek dostal za úkol předložit RM informace – místo RM předloženo MK, která 

nedostala materiály 

- MK rozhodla na základě neúplných informací 

- poté, co se RM dozvěděla kompletní informace, došlo k revokaci usnesení 

- nesystémový případ na čerpání dotací na městský majetek 

- nemáme v majetku – majetek vyřazen – čeká se, jestli MmÚ ho přijme nebo ne – MK 

chce vypracovat metodiku 
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Ing. Dařílek: 

- námitka – byl jsem na MK – tvrdili, že mají nové doklady, ale nebyli schopni 

specifikovat které 

- můžeme tento bod přerušit – MK ať si pozve na jednání s Ing. Heymerovou a Ing. 

Šartnerovou a seznámí se s jejich vyjádřeními 

 

Ing. Hýbner: 

- problém je, že když se něco ze skalního masivu utrhne, tak to zajišťuje ODM a jako 

starosta za to nechci nést zodpovědnost 

- apeluji, aby došlo k převedení pozemku 

- jde o problém údržby – jestliže na toto čerpá MmÚ a je to v magistrátním účetnictví, 

jak se to může objevit v účetnictví MO Ústí nad Labem – město?  

 

p. Tomková: 

- MmÚ zřejmě čerpal na sanaci této skály 

 

MUDr. Madar: 

- MO ÚL-město se o skalní masiv staralo, vždycky mělo v účetnictví 

- z důvodu správnosti – mělo by se projednat na MK 

- návrh na přerušení a vyčkat na rozhodnutí komise 

 

Ing. Dařílek: 

Návrh na úpravu usnesení: 

Rada města po projednání 

A) bere na vědomí 

1. informace o převodu pozemku p.č. 3456/7 v k. ú. Ústí nad Labem  

B) ukládá 

1. Ing. Daliborovi Dařílkovi projednat materiály v majetkové komisi – za účasti zástupců 

MO Ústí nad Labem-město 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

604/15 

Převod pozemku p.č. 3456/7 v k.ú. Ústí nad Labem 

  
Rada města po projednání 

 
A )  b ere   na   v ědo mí  

1. informaci o zařazení pozemku p.č. 3456/7 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem 

B) u k l á d á 

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) projednat tento materiál na majetkové komisi RM za účasti vedení MO - město 
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18. Prodej části pozemku p.č. 686/1 v k.ú. Všebořice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

605/15 

Prodej části pozemku p.č. 686/1 v k.ú. Všebořice 
  
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemkové parcely č. 686/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. 

Všebořice formou prodeje Ladislavu Husárikovi, bytem Střížovická 324/5, 400 01 

Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 625,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 96.875,- Kč za 

těchto podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) při prodeji bude ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro umístění, 

provozování, údržbu a přístup k zařízení a kabelovým vedením přilehlé světelné 

křižovatky a veřejného osvětlení 

c) na náklady budoucího vlastníka bude provedeno pěší propojení chodníku podél 

silnice I/30 a provedena přeložka kabelů světelné signalizace 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcných břemen 

včetně geometrických plánů 

B )  uk lád á  
1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

 

 

19. Pronájem části pozemku v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

606/15 

Pronájem části pozemku v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
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1. pronájmem části pozemku p. č. 366/1 o výměře 98 m
2
 z celkové výměry 5 019 m

2
 

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem panu Oldřichu Neumannovi, K Chatám 183, 

403 40 Ústí nad Labem za těchto podmínek:  

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok, tj. 1.470,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětného pozemku – zahrada bez oplocení 

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

 

 

20. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 898/267 v k. ú. Všebořice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

607/15 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 898/267 v k. ú. Všebořice 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s nabytím pozemku p. č. 898/267 o výměře 497 m
2
 v k. ú. Všebořice formou 

bezúplatného převodu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 697 97 111 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, a to 

bez omezujících podmínek 

B )  s ch va lu j e  

1 .  stažení žaloby na určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Ústí nad 

Labem pod č. j. 34 C 56/2013, po uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemku p. č. 898/267 v k. ú. Všebořice  

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 23. 9. 2015 

 

 

21. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 107/4 v k. ú. Všebořice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

       

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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608/15 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 107/4 v k. ú. Všebořice 

       
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. bezúplatné nabytí pozemku p. č. 107/4 o výměře 4 m
2
 v k. ú. Všebořice 

 

 

22. Úplatné nabytí části pozemku a záměr směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

609/15 

Úplatné nabytí části pozemku a záměr směny pozemků v k. ú. Ústí 

nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. úplatné nabytí části pozemku p. č. 5032 o výměře cca 660 m
2
 z celkové výměry 

1784 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

2. záměr směny části pozemku p. č. 5032 o výměře cca 90 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

(v majetku Ing. Mendlové) za stejně velkou část pozemku p. č. 5033 v k. ú. Ústí 

nad Labem (v majetku Statutárního města Ústí nad Labem)  

 

 

23. Nabytí ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 v k.ú. Ústí nad Labem – Park 

Republiky 

       Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

     

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

610/15 

Nabytí ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 v k.ú. Ústí nad 

Labem – Park Republiky 

       
Rada města po projednání 
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A )  s ouh l as í  

1. s nabytím ¼ podílu pozemkové parcely č. 2148/3 o výměře 3 914 m
2
 v k. ú. Ústí 

nad Labem do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou odkoupení 

od společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem s.r.o. v likvidaci, IČ 477 80 

436, jejímž jediným společníkem je Statutární město Ústí nad Labem, za cenu 

dle znaleckého posudku ve výši 998.680,- Kč s tím, že kupní cena se stane 

součástí likvidačního zůstatku, který bude po ukončení likvidace společnosti 

převeden Statutárnímu městu Ústí nad Labem jako jedinému společníku   

 

B) uk lád á  
1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                                   T:  23. 9. 2015    

 

 

24. Jezero Petri – nabytí pozemků od města Chabařovice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

611/15 

Jezero Petri – nabytí pozemků od města Chabařovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. se snížením výměry pozemku p.č. 1555/17 v k.ú. Chabařovice, který je dotčený 

převodem pozemků z vlastnictví města Chabařovice do vlastnictví Statutárního 

města Ústí nad Labem na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 

29.4.2005 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

T: 23. 9. 2015 

 

 

25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

612/15 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 464/1 o výměře cca 2 500 m
2
 z celkové výměry 

26 374 m
2
 v k. ú. Předlice 

 

 

26. Záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 v k. ú. Střekov 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

613/15 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 v k. ú. Střekov 

       
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 o výměře 295 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

27. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Klíše 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

       

614/15 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Klíše 

       
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 420/5 o výměře cca 930 m
2
 z celkové výměry   

1 044 m
2 

 a  pozemků  p. č.  420/6  o  výměře  18 m
2
, p. č. 420/7 o výměře 18 m

2
,
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p. č. 420/8 o výměře 18 m
2
 a 

 
p. č. 420/9 o výměře 20 m

2
,
 
vše v k. ú. Klíše 

 

 

28. Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

615/15 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 923/1 o výměře cca 860 m
2
 z celkové výměry 

19 717 m
2 

a p. č. 923/2 o výměře cca 190 m
2
 z celkové výměry 7 403 m

2
,
 
oba v  k. 

ú. Předlice 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 923/1 o výměře cca 860 m
2
 z celkové výměry 

19 717 m
2
 a p. č. 923/2  o výměře cca 190 m

2
 z celkové výměry 7 403 m

2
,
 
oba v  

k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m
2
 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení 

d) nájemce bere na vědomí, že na předmětných částech pozemků je zakázána 

jakákoli výstavba (oplocení včetně živých plotů, rekreační stavby apod.) 

e) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

29. Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

616/15 

Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 



Zápis z 21. RM 

 

21 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 923/1 o výměře cca 50 m
2
 z celkové výměry 

19 717 m
2 

a p. č. 923/2 o výměře cca 550 m
2
 z celkové výměry 7 403 m

2
,
 
oba v  k. 

ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m
2
 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení 

d) nájemce bere na vědomí, že na předmětných částech pozemků je zakázána 

jakákoli výstavba (oplocení včetně živých plotů, rekreační stavby apod.) 

e) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu od 

Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

30. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1013/4 v k. ú. Předlice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing.  Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
 

617/15 

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1013/4 v k. ú. Předlice 

       
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 1013/4 o výměře 1 642 m
2
 v k. ú. Předlice 

 

 

31. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1720/17 v k. ú. Chabařovice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

618/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1720/17 v k. ú. Chabařovice 
       
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1720/17 o výměře cca 2 500 m
2
 z celkové 

výměry 7 570 m
2
 v k. ú. Chabařovice 
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32. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 460/1 v k.ú. Předlice – chov včel 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

       

619/15 

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 460/1 v k.ú. Předlice – chov 

včel 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 460/1 o výměře 10 m
2
 v k. ú. Předlice a 

uzavření nájemní smlouvy s Davidem Hlínským, bytem Kekulova 45, 400 01 Ústí 

nad Labem po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: umístění včelnice pro chov včel 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

33. Záměr směny pozemků v k. ú. Brná nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing.  Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

620/15 

Záměr směny pozemků v k. ú. Brná nad Labem 

       
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr směny pozemků p. č. 133/2 o výměře 11 m
2
, p. č. 133/3 o výměře 19 m

2 
a p. 

č. 133/4 o výměře 19 m
2
, vše v k. ú. Brná nad Labem (v majetku MUDr. 

Soukupové) za část pozemku p. č. 133/1 o výměře cca 35 m
2
 z celkové výměry      

2 284 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem (v majetku Statutárního města Ústí nad Labem) 
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34. Záměr pachtu pozemků v k.ú. Ústí nad Labem – sekání trávy 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

621/15 

Záměr pachtu pozemků v k.ú. Ústí nad Labem – sekání trávy 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pachtu pozemků 

1.1  p. č. 2828 o výměře 1 806 m
2
, travní porost 

1.2  p. č. 2829 o výměře 3 297 m
2
, travní porost 

1.3  p. č. 2831 o výměře 4 273 m
2
, travní porost 

1.4  p. č. 2839 o výměře 10 277 m
2
, travní porost 

1.5  p. č. 2841 o výměře 8 254 m
2
, travní porost 

1.6  p. č. 2854 o výměře 1 139 m
2
, ostatní plocha 

1.7  p. č. 2855 o výměře 4 663 m
2
, travní porost 

1.8  p. č. 2856 o výměře 3 452 m
2
, ostatní plocha 

v k. ú. Ústí nad Labem a uzavření pachtovní smlouvy s Ing. Jaromírem Šípem, 

zemědělským podnikatelem, IČ 424 32 138 po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 

záměru pachtu za těchto podmínek: 

a) pachtovné ve výši min. 3.000,- Kč/ha/rok 

b) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

c) účel pachtu: zemědělské využití – sekání trávy 

d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty 

e) ponechání liniové zeleně na pozemcích p. č. 2828, 2829, 2831, 2856 

f) mírná redukce zeleně po dohodě s vlastníkem – průklest dřevin, které se 

samovolně šíří 

g) dostatečné zabezpečení prováděných zemědělských činností tak, aby nedošlo 

k pádu materiálů či předmětů na nemovitosti pod Mariánskou skálou 

h) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

       

 

35. Záměr prodeje pozemků v osadě U Habrovického rybníka       

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Ing. Nechybová: 

- dohodnuto, že necháme kupní cenu 800,- Kč/m
2
, která vyplývá z platného znaleckého 

posudku – nemusíme pak zdůvodňovat rozdílnou cenu  
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Návrh na usnesení: 

- zrušení bodu A 

Rada města po projednání 

A) schvaluje 

1. záměr prodeje pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem v osadě U 

Habrovického rybníka 

- p. č. 534/3 o výměře 10 m
2
 (zastavěná plocha, stavba LV 576) 

- p. č. 534/11 o výměře 14 m
2
 (zastavěná plocha, stavba LV 842) 

za  těchto podmínek 

a) kupní cena ve výši 800,- Kč/m
2 

b) vlastník stavby má předkupní právo k pozemku 

 

B) ukládá  

Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu ODM upravit kroky v podobě smluv i ve vztahu 

k předkupnímu právu 

 

Ing. Dařílek: 

- teprve se zveřejní na úřední desce 

- do zářijového ZM se to nestihne až do prosincového ZM 

 

p. Tomková: 

- bude možnost splácení kupní ceny? 

 

Ing. Dařílek: 

- ano, bude to možné 

      

Hlasování o doplněném usnesení: 6,0,0 

 

622/15 

Záměr prodeje pozemků v osadě U Habrovického rybníka       

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem v osadě U 

Habrovického rybníka 

- p. č. 534/3 o výměře 10 m
2
 (zastavěná plocha, stavba LV 576)  

- p. č. 534/11 o výměře 14 m
2
 (zastavěná plocha, stavba LV 842)  

za těchto podmínek:  

a) kupní cena ve výši min. 800,- Kč/m
2 

b) vlastník stavby má předkupní právo k pozemku
 

C) u k l á d á
 

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
 

a) zahájit kroky k úpravě nájemních smluv s jednotlivými vlastníky zahrádek i ve 

vztahu k předkupnímu právu
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36. Darování pozemku p. č. 581/4 v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

623/15 

Darování pozemku p. č. 581/4 v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemkové parcely č. 581/4 o výměře 661 m
2
 v k. ú. Božtěšice včetně 

příslušenství (těleso komunikace, veřejné osvětlení, gabionová opěrná zeď) do 

vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou darování od manželů Ing. 

Zdeňka Avenariuse a Ing. Mileny Avenariusové, oba bytem Dvořákova 2128/7, 400 

01 Ústí nad Labem, MUDr. Jakuba Avenariuse, bytem Petrovická 222, 403 40 Ústí 

nad Labem a manželů Ing. Jaroslava Dlouhého, bytem Petrovická 223, 403 40 Ústí 

nad Labem a Anny Dlouhé, bytem Seifertova 459, 403 31 Ústí nad Labem po 

zrušení zástavního práva zakazujícího zcizení předmětné parcely 

B) uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                      T:  po výmazu zástavního práva    

 

 

37. Rozšíření nájemní smlouvy na p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice – AVE Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- majetková komise nepřijala usnesení – proto předkládáme variantu I., ostatní varianty 

se vypouští 

 

Návrh na úpravu usnesení: 

B) schvaluje 

1. odložení projednání žádosti do dokončení posouzení kvalifikace VZ „Komunální služby 

pro Ústí nad Labem“ 

 

Hlasování o upravené variantě č. I.: 6,0,0 
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624/15 

Rozšíření nájemní smlouvy na p.p.č. 898/50 v k.ú. Všebořice – 

AVE Ústí nad Labem 

       
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost o pronájem části pozemku p.č. 898/50 v k. ú. Všebořice společnosti AVE 

Ústí nad Labem s.r.o. ze dne 7. 5. 2015 

B) s ch va lu j e  

1. odložení projednání žádosti do doby dokončení posouzení kvalifikace veřejné 

zakázky „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ 

 

 

38. Zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem „UL, Sebuzín, Církvice, 

Dolní  Zálezly – odstranění kanalizačních výustí“ 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

625/15 

Zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem „UL, 

Sebuzín, Církvice,  Dolní  Zálezly – odstranění kanalizačních 

výustí“ 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vydání souhlasu se stavbou „UL 038 315 Ústí n. L., Sebuzín, Církvice, Dolní 

Zálezly – odstranění kanalizačních výustí“  

2. vydání souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti mezi Severočeskou vodárenskou společností, IČ 490 99 469 

a Státním pozemkovým úřadem, IČ 013 12 774 pro uložení výtlačného 

kanalizačního řadu 

 

 

39. Historický majetek města – soudní smír s Lesy ČR, s. p. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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626/15 

Historický majetek města – soudní smír s Lesy ČR, s. p. 
       
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením soudních smírů s žalovaným subjektem Lesy České republiky, s. p. 

v rámci jednotlivých žalob dle ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., podaných u 

Okresního soudu v Ústí nad Labem, na určení vlastnického práva v rámci 

historického majetku obce 

2. s nepožadováním uhrazení nákladů řízení dle bodu A) 1. 

 

 

40. Pojištění vozidel městských obvodů 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

MUDr. Madar: 

- převody pojištění se zohlední v rozpočtu města 

-  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

627/15 

Pojištění vozidel městských obvodů 

   
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informace ve věci pojištění vozidel v majetku městských obvodů  

B) uk lád á  
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) činit kroky vedoucí k postupnému začleňování pojištění vozidel městských 

obvodů do pojistné smlouvy č. 36491012-13, o pojištění souboru vozidel, 

v závislosti na ukončení platnosti současných pojistných smluv městských 

obvodů 

T: průběžně 
 

 

41. Revokace usnesení č. 530/14 ze dne 15. 9. 2014 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- jedná se o první krok k vyřešení problémů pronájmu TC 

 

 Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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628/15 

Revokace usnesení č. 530/14 ze dne 15. 9. 2014 

       
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 530/14 ze dne 15. 9. 2014 částečně, a to takto: 

a) bod A) 2. se vypouští celý 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

42. Revokace usnesení RM č. 561/15 ze dne 8. 7. 2015 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

629/15 

Revokace usnesení RM č. 561/15 ze dne 8. 7. 2015 

      
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 561/15 ze dne 8. 7. 2015 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 2887/1 v k.ú. Ústí nad 

Labem, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přeložky STL 

plynovodu vybudovaného v rámci výstavby protipovodňových opatření (PPO) – 

vodního díla, na dobu neurčitou ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.,  

IČ 272 95 567, za bezúplatnou náhradu dle skutečného zaměření stavby 

geometrickým plánem č. 4820-213/2014  

2. prominutí náhrady ze zpoplatnění věcných břemen, vyplývající ze smlouvy  

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBB 143-2009 a usnesení  

Rady města č. 705/09 ze dne 26. 11. 2009  

3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům  

p. č. 2887/1, 4190/29, 4267, se společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou 

společností RWE Distribuční služby s.r.o. (strana oprávněná) a s Povodí Labe, 

státní podnik (investor), dle podmínek uvedených v bodě B)1., 2. 
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43. Revokace usnesení RM č. 484/15 ze dne 10. 6. 2015 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

630/15 

Revokace usnesení RM č. 484/15 ze dne 10. 6. 2015 

      
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. bod C) usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 484/15 ze dne 10. 6. 2015 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) zahájit jednání se společností Energetické a dopravní stavby, a. s., Osvoboz. 

pol. vězňů 379, 272 01 Kladno, IČ 476 76 370 o úpravě výše nájemného 

 

 

44. „Bukov –centrum“ obsazení 2 bytů zvláštního určení 1+KK novými nájemníky 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

631/15 

„Bukov – centrum“ obsazení 2 bytů zvláštního určení 1+KK 

novými nájemníky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt 

číslo 211, Baráčnická 808/1 v k.ú. Bukov s žadatelem – pan Miroslav Reiner 

Böhme 

2. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt 

číslo 205, Baráčnická 809/3 v k.ú. Bukov s žadatelem – pan Václav Draštata   
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45. Certifikace lesů města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

   

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

632/15 

Certifikace lesů města Ústí nad Labem 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. účast Statutárního města Ústí nad Labem v regionální certifikaci lesů systémem 

EFC 

 

 

46. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – investice 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

633/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – investice 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

264,30 tis. Kč na akci Projektové práce na akce OD, sk. 1 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

267,41 tis. Kč na akci Sanace svahu Olešnice, sk. 3 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

celkovou částku 531,71 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace K Loděnici, 

sk. 3 
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47. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – správa a údržba komunikací 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dalibor Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

634/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – správa a 

údržba komunikací 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 000 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 v položce správní poplatky vytvořených 

nad schválený rozpočet odboru dopravy a majetku ve výši 3 000 tis. Kč 

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

částku 3 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

 

 

48. RO ODM – Odkup hasičské zbrojnice v k. ú. Střekov od ČD a.s. 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

635/15 

RO ODM – Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov od ČD a.s. 
       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelové investiční dotace 

poskytnuté KÚÚK ve výši 350,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši 350,00 tis. Kč 

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

č. 05, o částku 350,00 tis. Kč na akci „Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov 

od ČD a.s.“  

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 370,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 05, o 

částku 370,00 tis. Kč na dotované investiční akce 

b) zvýšení  investiční  části  výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. 
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č. 05,  o částku 370,00 tis. Kč na akci „Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov 

od ČD a.s.“ 

 

 

49. Agentura ochrany přírody a krajiny – výzva k likvidaci nepůvodních invazivních  

      druhů rostlin – souhlas vlastníka pozemků 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

636/15 

Agentura ochrany přírody a krajiny – výzva k likvidaci 

nepůvodních invazivních druhů rostlin – souhlas vlastníka 

pozemků 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. souhlas vlastníka p.p.č. 660/1 k.ú. Brná nad Labem s provedením opatření na 

likvidaci nepůvodních invazivních druhů rostlin orgánem ochrany přírody či jím 

vybraným zhotovitelem 

B )  s ch va lu j e  

1. prohlášení o vzdání se práva podání námitek proti výzvě v souladu s ustanovením § 

81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 

 

81. Majetková komise Rady města 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- doplnit  termín účinnosti odvolání členů MK RM 

 

p. Tomková: 

- v  bodě A vypustit bod 3. 

 

Ing. Dařílek: 

- úprava usnesení – s účinností od 26. 8. 2015 

 

A) Odvolává  

1. Ing. Jiřího Brodského, …………. 

2. Martina Hausenblase, ……………… 

 

B) jmenuje 

1. Bc. Marcela Běhounka, ……………. 

3. Ing. arch. Dušana Osleje, …………….. 
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Hlasování o usnesení v upraveném návrhu: 6,0,0 

 

637/15  

Majetková komise Rady města 

 
Rada města po projednání 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 26. 8. 2015 

 

A) o dv o lá vá  

1. Ing. Jiřího Brodského, nar. 9. 3. 1945 

a) z funkce předsedy majetkové komise Rady města 

2. Martina Hausenblase, MBA, nar. 30. 10. 1973 

a) z funkce člena majetkové komise Rady města 

B )  j menu j e  

1. Bc. Marcela Běhounka, nar. 28. 8. 1975 

a) předsedou majetkové komise Rady města 

2. Ing. arch. Dušana Osleje, nar. 2. 3. 1968 

a) členem majetkové komise Rady města 

 

 

84. Umístění automatizovaného externího defibrilátoru na Větruši 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- na žádost záchranné služby – sami si vytipovali místo 

- měli jsme záměr umístit defibrilátor pod dozorem horní lanovky, ale necháme tak, jak 

požaduje ZS 

- defibrilátor je samoobslužný – urychlí případný zdravotní zásah 

- ZS chce pouze souhlas 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

638/15 

Umístění automatizovaného externího defibrilátoru na Větruši 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. umístění zařízení automatizovaného externího defibrilátoru a přídatných částí 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 008 29 

013, na zpevněné komunikaci vedle energosloupku na pozemkové parcele č. 3868/1 

v k. ú. Ústí nad Labem 
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85. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 789/1 a 780/31 v k. ú. Předlice 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- jde o zbytkovou část travního porostu v průmyslové zóně Předlice – firma NYYLO    

a. s. žádala o odkoupení zbylého pozemku 

- k žádosti dodán posudek; posudek si nechalo vypracovat i město 

- návrh minimální kupní ceny 50,- Kč/m
2
 

 

Ing. Nechybová: 

- přijala bych nabízenou částku 45,20 Kč/m
2
 – vzhledem k částce ve znaleckém 

posudku 

 

Hlasování o usnesení s min. cenou 45,20 Kč: 6,0,0 

 

639/15 

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 789/1 a 780/31 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 789/1 o výměře 3654 m
2
 z celkové výměry 6417 

m
2
 a p. č. 780/31 o výměře 3581 m

2
 z celkové výměry 7149 m

2
, oba v k. ú. Předlice 

(celková výměra cca 7235 m
2
) za těchto podmínek: 

a) minimální kupní cena je 45,20 Kč/m
2
 

b) žadatel společně s nabídkovou cenou uvede záměr se specifikací zamýšlené 

činnosti 

c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

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

e) zastavěnost areálu nepřesáhne 65%, tzn., že min. 35% výměry pozemků bude 

tvořit zeleň 

f) v majetku města zůstane pruh chodníku podél komunikace Předlická o min. 

šíři 0,5 m pro případné stavebně technické úpravy komunikace 

g) nabyvatel bere na vědomí, že se na předmětných částech pozemků nachází 

vedení vysokého napětí se svými ochrannými pásmy, vedení vodovodního řadu 

a vedení stoky splaškové kanalizace 

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

věcných břemen včetně geometrických plánů 

i) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající 

j) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

k) složení kauce ve výši 10 % prodejní ceny 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 

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

odstoupením od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

 



Zápis z 21. RM 

 

35 

 

50. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 a revokace usnesení 

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

            

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

p. Tomková: 

- revokace je z důvodu dlužníků? Zjištěno náhodou nebo kontrolou? 

 

PhDr. Müllerová: 

- nebylo nevyúčtováno – ve chvíli poskytnutí dotace nemohla být dotace poskytnuta 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (nepřítomen: p. Dufek) 

 

640/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 a revokace usnesení 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ 

v celkové výši 70 tis. Kč a následné uzavření smluv s tímto subjektem takto: 

a) Mgr. Jan Vácha, RČ: 810828/3447, na akci „Střížák MTB CUP –Marathon“ ve 

výši 40 tis. Kč 

b) Mgr. Jan Vácha, RČ: 810828/3447, na akci „Střížák MTB CUP – Pohár 

horských kol“ ve výši 20 tis. Kč 

c) Estuario, z. s., IČ: 226 75 264, na akci „Závěrečný dvoudenní turnaj Ústecké 

ligy minibeache/beache dětí a mládeže“ ve výši 10.000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné akce a události“ těmto 

subjektům: 

a) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, 

IČ: 442 26 268, na akci „S šipkou za dobrodružstvím“ ve výši 20 tis. Kč 

b) Klub – Sportu Zdraví a Naděje, IČ: 013 25 221, na „Úhradu nájemného  

a nákup materiálu“ ve výši 42 tis. Kč 

c) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758, na akci „Tyršův 

pohár“ ve výši 30.000,- Kč 

d) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ:  631 52 801, na „Pronájem kanceláře OSH Ústí nad Labem“ ve výši 

30.000,- Kč 

C) r e v o k u j e  

1. usnesení Rady města č. 216/15 ze dne 25. 2. 2015 v bodě A), odst. 2 písm. e),  

a to v celém rozsahu 

D) z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, Ph. D., vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 
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E) u k l á d á 

1. PhDr. Janu Müllerovou, Ph. D., vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

 

 

51. Poskytnutí mimořádné dotace Domovu pro seniory Bukov, p. o.  

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

      

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

MUDr. Madar: 

- materiál mi nebyl předložen k podpisu 

 

Ing. Nechybová: 

- žádost o předkládání materiálů k podpisu všem kompetentním radním 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,2 (proti MUDr. Madar, p. Konečný) 

 

671/15 

Poskytnutí mimořádné dotace Domovu pro seniory Bukov, p.o. 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, určeného na podporu mimořádných žádostí zaslaných Kanceláři  

primátora, ve výši 24 020,- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory Bukov, 

Za Vozovnou 1, 400 01 Ústí n. L., IČ 445 55 661 na akci „Výročí 20 let – Domov 

pro seniory Bukov, p.o.“  a  následné uzavření smlouvy s tímto subjektem 

 

 

52. RO OŠKSS a ORM – neinvestiční a investiční příspěvek Městským službám Ústí nad  

      Labem, p.o. 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

MUDr. Madar:  

- výběrové řízení si bude dělat ředitel 

 

p. Dufek: 

- finance půjdou z oblasti výdajového rozpočtu ORM (na případné demolice); nepůjde 

to z rezervy rozpočtu města 

 

 Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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641/15 

RO OŠKSS a ORM – neinvestiční a investiční příspěvek 

Městským službám Ústí nad Labem, p.o. 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření  OŠKSS a ORM ve výši 2 793,60 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ORM, oddělení přípravy  

a realizace investic o částku 2 793,60 tis. Kč (Na případné demolice) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p.o.  

ve výši 1 502,80 tis. Kč, na nákup DDHM pro Plaveckou halu Klíše 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 – poskytnutí 

investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p.o.  

ve výši 1 290,80 tis. Kč, na akci: “Plavecká hala Klíše - nákup DHM“ 

 

 

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

   

642/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS k přijetí a zapojení účelové neinvestiční dotace ve výši 

100,00 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku 100,00 tis. Kč 

v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, oddělení provozně 

technické - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 100,00 tis. Kč na realizaci projektu „Dětský den v ZOO“          
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54. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a 

finančního odboru 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- peníze jdou z položky neinvestiční části 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

643/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb a finančního odboru 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření  OŠKSS a FO ve výši 250  tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 250 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 250 tis. Kč v položce nákup DDHM  

 

 

55. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení 

účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce  

      2015 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- zajištění bydlení osob s udělením azylu 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

644/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou 

formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce 2015 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 70 tis. Kč k zapojení účelové neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění 
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bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území ČR v roce 2015 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 70 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 50 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 20 tis. Kč 

v položce údržba a opravy místních komunikací 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč  

dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

T: do 30. 11. 2015 

 

 

56. Rozpočtové opatření finančního odboru a OŠKSS  

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

 

PhDr. Müllerová: 

- jde o dotaci pro občanské sdružení DRUG – OUT Klub, které bylo schváleno na ZM 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

645/15 

Rozpočtové opatření finančního odboru a OŠKSS  

         
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb ve výši 200 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 200 

tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 

v položce podpora nestátních sociálních služeb o částku 200 tis. Kč 

 

 

57. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení 

účelových dotací z Ústeckého kraje a MŠMT  

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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646/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z Ústeckého kraje a MŠMT 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

110,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 110,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 40,00 tis. Kč na 

Krajské finále postupových sportovních soutěží typu B, C 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 25,00 tis. Kč na 

Republikové finále ve volejbalu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace DDM a ZPDVPP, Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci ve výši 30,00 tis. Kč na seminář pro řešitele 

Matematické olympiády 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace DDM a ZPDVPP, Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci ve výši 15,00 tis. Kč na ekologickou olympiádu 

žáků SŠ 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

156,05 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 156,05 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace DDM a ZPDVPP, Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 156,05 tis. Kč na účel vzdělávacích 

seminářů 

3. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

517,41 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 517,41 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 
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a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Vinařská, příspěvkové 

organizaci, ve výši 517,41 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

4. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

417,58 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 417,58 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Palachova, příspěvkové 

organizaci, ve výši 417,58 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

5. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

630,92 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 630,92 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Hlavní, příspěvkové 

organizaci, ve výši 630,92 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

6. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

730,75 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 730,75 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Fakultní ZŠ České mládeže, 

příspěvkové organizaci, ve výši 730,75 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

7. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

134,00 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 134,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 30,00 tis. Kč na projekt 48. 

Střekovská kamera 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, ve výši 30,00 tis. Kč na projekt 

Mezinárodní festival sborového zpěvu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 
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Ústí  nad  Labem,  příspěvkové  organizaci,  ve  výši 74,00 tis. Kč na projekt 

19. Mezinárodní festival jazz & blues 2015 

 

 

58. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- jedná se o tzv. pastelkovné 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

647/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

600,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení provozně technické o částku 600,00 tis. Kč 

v položce Placené služby - veřejné osvětlení 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb o částku 600,00 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 

1. tříd ZŠ  

 

 

59. Zpráva Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizace o vymáhání       

pohledávky od zdravotní pojišťovny OZP 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

MUDr. Madar: 

- dle zřizovací listiny musí DS ST v případě od upuštění od vymáhání pohledávky 

projednat se zřizovatelem 

- návrh svolat jednání DD a DS s náměstkem, aby se tento případ systémově vyřešil 
        

Hlasování o usnesení v předloženém znění: 6,0,0 
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648/15 

Zpráva Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 

organizace o vymáhání pohledávky od zdravotní pojišťovny OZP 

        
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizace o vymáhání 

pohledávky od Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  

B )  uk l ádá  
1. Ing. Petru Boťanskému, řediteli Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 

organizace 

a) pokračovat v započatém jednání na uzavření smíru mezi Domovem pro 

seniory Severní Terasa, příspěvkovou organizací a Oborovou zdravotní 

pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlem 

Roškotova 1225/1, PSČ 14000, Praha 4, IČ 471 14 321 ve věci pohledávek ve 

výši 519 171 Kč za úhrady ošetřovatelské a rehabilitační péče poskytované 

v letech 2011, 2012 a 2013 pojištěncům této zdravotní pojišťovny v Domově 

pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizaci 

b) před uzavřením dohody o smíru postupovat dle ustanovení odst. 8.8 zřizovací 

listiny Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizace, 

v platném znění  

 

 

60. Pracovně právní záležitosti ředitelů škol a školských zařízení 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- úprava zákona pracovněprávních vztahů 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
 

649/15 

Pracovně právní záležitosti ředitelů škol a školských zařízení 

        
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo m í  

1. informaci o úpravě funkčního období pro výkon práce na pracovním místě ředitele 

školy nebo školského zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), 

v platném znění 

B )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) učinit úkony pro vydání potvrzení o trvání pracovního poměru na pracovních 

místech ředitelů škol a školského zařízení, jmenovaných na dobu určitou  
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61. Stanovení platu ředitele Domova pro seniory Chlumec, p. o. a Činoherního studia 

města ÚL, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

650/15 

Stanovení platu ředitele Domova pro seniory Chlumec, p. o. a 

Činoherního studia města ÚL, p. o. 

       
Rada města po projednání 

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

zřízení), v platném znění 

 
A )  s t ano vu j e  s účinností od 1. 9. 2015 

1 .  Ing. Dušanu Jahodovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 

organizace 

a )  plat dle platového výměru č. 45/2015 

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

příspěvkové organizace 

a )  plat dle platového výměru č. 46/2015 

 

 

62. Smlouva o výpůjčce – výpůjčka movitých věcí MŠ Ústí n. L., Vojanova 594/34, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

651/15 

Smlouva o výpůjčce – výpůjčka movitých věcí MŠ Ústí n. L., 

Vojanova 594/34, p. o. 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi MŠ Pastelkou, Ústí n. L., Horní 195, p. o. a MŠ 

Ústí n. L., Vojanova 594/34, p. o. 

2. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi MŠ Skalničkou, Ústí n. L., Peškova 526, p. o. a 

MŠ Ústí n. L., Vojanova 594/34, p. o. 

3. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi ZŠ Ústí n. L., Neštěmická 787/38, p. o. a MŠ 
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Ústí n. L., Vojanova 594/34, p. o. 

4. znění „Smlouvy o výpůjčce“ na movité věci dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 
B )   uk lád á  

1. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce MŠ Pastelka, Ústí n. L., Horní 195, p. o. 

a) uzavřít smlouvu o výpůjčce dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce MŠ Skalnička, Ústí n. L., Peškova 526, p. o. 

a) uzavřít smlouvu o výpůjčce dle bodu A) 2. tohoto usnesení 

3. Mgr. Marii Čápové, ředitelce ZŠ Ústí n. L., Neštěmická 787/38, p. o. 

a) uzavřít smlouvu o výpůjčce dle bodu A) 3. tohoto usnesení 

4. Mgr. Květoslavě Lenkové, ředitelce MŠ Ústí n. L., Vojanova 594/34, p. o. 

a) uzavřít smlouvu o výpůjčce dle bodu A) 1., 2., 3. tohoto usnesení 

 

 

63. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

     

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

652/15 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

        
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 242 31 509 na realizaci projektu „Obědy 

pro děti“ takto: 

a) 62 658 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

b) 9 700 Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvkové organizace 

c) 51 811 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvkové organizace 

 

 

64. Systém přidělování dotací na sociální služby a služby blízké službám sociálním ve      

městě Ústí nad Labem v roce 2016 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 
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MUDr. Madar: 

- při přebírání agendy – materiál byl připraven, ale komise měla zasedat až v srpnu a 

nestihla by projednat a schválit 

- legislativní změny nejsou úplně ideální 

- v lednu je zapotřebí hodnotit, abychom neohrozili chod organizací – je to zapotřebí 

upravit a předělat 

- nemá být v usnesení, že ukládá předložit ZM? 

 

PhDr. Müllerová: 

- ne, domluveno, že bychom to nestihli 

- smlouva bude dána do ZM v prosinci 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

653/15 

Systém přidělování dotací na sociální služby a služby blízké 

službám sociálním ve městě Ústí nad Labem v roce 2016 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení dotačního programu na sociální služby a služby blízké službám sociálním 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2016, včetně „Zásad 

dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2016“ 

2. formuláře: „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, 

rozvoj nových sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou povahu, zejména 

na podporu kvality sociálních služeb na rok 2016“, „Žádost o účelovou dotaci na 

podporu rodiny na rok 2016“, „ Žádost o účelovou dotaci na občanské aktivity 

svépomocného charakteru v sociální sféře na rok 2016, „Hodnotící formulář“ pro 

zhodnocení projektových žádostí a formuláře, „Závěrečné hodnotící zpráva“ a 

„Vyúčtování dotace“ v předloženém znění 

3. inzerát v předloženém znění dle přílohy č. 8 usnesení  

 

 

65. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

MUDr. Madar: 

- nelíbí se mi zvyšování počtu dětí – nedostáváme peníze od KÚÚK, ale neseme 

z vlastních prostředků a přitom neseme právní zodpovědnost za výchovu dětí 

- některá zařízení jsou prázdná – potřeba upravit do budoucna 

  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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654/15 

Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách 
    
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z  počtu dětí dle § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školského 

zákona na školní rok 2015/2016 :  

a) Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p. o. ve 4 

třídách na 28 dětí  

b) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, p.o., v přípravné třídě na 9 dětí  

B) zmo cňu j e  
1.  PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OŠKSS MmÚ 

a)  k  podpisu  udělení  výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kytička, 

Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p.o. 

b)   k podpisu udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě Základní školy Ústí 

nad Labem, Hluboká 150, p.o. 

  

 

66. Uzavření příkazní smlouvy manažera koordinační skupiny „péče o prorodinnou   

politiku“  

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

     

655/15    

Uzavření příkazní smlouvy manažera koordinační skupiny „péče 

o prorodinnou politiku“  

      
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Příkazní smlouvy s manažerkou koordinační skupiny zřízené pro oblast 

sociální pomoci „péče o prorodinnou politiku“, která je přílohou č. 2 důvodové 

zprávy  

B )  zmo cňu j e  

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

služeb  

a) k podepsání Příkazní smlouvy s manažerkou koordinační skupiny zřízení pro 

oblast sociální pomoci „péče o prorodinnou politiku“  
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67. Revokace usnesení – schválení poměrné části dotace na sociální služby pro SPMP  

      o.s.  

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

- služba byla poskytnuta 

 

Ing. Nechybová: 

- zapsat č. usnesení, kterého se to týká 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

656/15   

Revokace usnesení – schválení poměrné části dotace na sociální 

služby pro SPMP o.s. 

         
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s revokací usnesení Zastupitelstva města č. 68/15 ze dne 22. 4. 2015 v bodě A), 

odst. 1, v příloze č. 11 řádek 13, a to v celém rozsahu 

2. s poskytnutím dotace ve výši 23 436,-Kč organizaci Společnost pro podporu lidí 

s mentálním postižením v ČR, o.s. (IČ: 445 56 934), se sídlem Pod Parkem 2788, 

Ústí nad Labem, na úhradu nákladů spojených s poskytováním registrované sociální 

služby v rámci projektu „Komplexní program péče – Bariéry XII“ a následným 

uzavřením smlouvy 

B )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                                             T: 23. 9. 2015 
 

 

68. Revokace usnesení Rady města č. 215/15 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- zadán úkol předložit počet prvňáčků, ale vzhledem k zavedení „pastelkovného“ tímto 

úkol padá 
         

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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657/15  

Revokace usnesení Rady města č. 215/15 

         
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města č. 215/15 v bodě B) a) ze dne 25. 2. 2015, a to v celém 

rozsahu 

 

 

69. Revokace usnesení Rady města 

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

 

PhDr. Müllerová: 

- viz důvodová zpráva 

  

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

658/15 

Revokace usnesení Rady města 

  
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 518/15 v bodě A) a B) ze dne 10. 6. 2015, a to v celém 

rozsahu 

 

 

70. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb – přesun finančních prostředků     

 rámci položky Státní správa ve školství  

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

 

PhDr. Müllerová: 

- přesun peněz ve výši 40 tis. Kč ze ZŠ Školní náměstí p. o. na MŠ Marxova p. o. 

 

MUDr. Madar: 

- stejný případ jako v bodě č. 65. – KÚÚK nechce platit 

 

PhDr. Müllerová: 

- jde o vyloučenou lokalitu, kde se děti lépe vzdělávají v malých skupinkách 

 

MUDr. Madar: 

- do loňského roku to bylo KÚÚK jedno, od letošního roku už na toto nechce přispívat – 

jak chápu z materiálů – je to od letošního roku nově 
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PhDr. Müllerová: 

- dlouhou dobu nastaveno v rozpočtu, že máme pro tyto dvě školy rezervovány peníze 

 

Ing. Nechybová: 

- podklady pro RM musí být přesné, jasné a podložené 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

659/15 

Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb – přesun 

finančních prostředků  v rámci položky Státní správa ve školství  

         
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

 

1. převod finančních prostředků v rámci položky Státní správa ve školství ve výši 40,5 

tis. Kč takto: 

a) snížení mzdových nákladů ze schváleného rozpočtu 2015 pro ZŠ Školní 

náměstí p.o. o částku 40,5 tis. Kč 

b) navýšení mzdových nákladů pro MŠ Marxova p.o. o částku 40,5 tis. Kč 
     

 

71. Revokace usnesení RM č. 293/15   

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- viz důvodová zpráva 

- objekty byly vykoupeny 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

660/15 

Revokace usnesení RM č. 293/15   

  
Rada města po projednání 

 
A) r e v o k u j e 

           1. usnesení RM č. 293/15 ze dne 18. 3. 2015 v úplném znění 

 
72. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Městský stadion v Ústí nad Labem –  

      dokončení bočních tribun A2 a A3“ 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

      

Ing. Šartnerová: 

- viz důvodová zpráva 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

661/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - „Městský stadion 

v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ 

      
Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením odboru rozvoje města ve výši 11 900,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 

investiční rezerva o částku 11 900,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 ve 

výši 11 900,00 tis. Kč na akci „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení 

bočních tribun A2 a A3“ 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

                                                                                                                        T: 23. 9. 2015    

 

 

73. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

662/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů na mimosoudní 

vyrovnání a úhrady sankcí za porušení rozpočtové kázně ve výši 321,82 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

321,82 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

přípravy a realizace investic, ve výši 321,82 tis. Kč (mimosoudní vyrovnání se 

společností VANKOL a odvod za porušení rozpočtové kázně na akce 

„Sektorové centrum - demolice“) 
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74. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L.“  – přijetí dotace 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

663/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Strážky kanalizace 

a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L.“  

– přijetí dotace 

     
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města - zapojení účelové investiční dotace z 

MZe ve výši 9 169,20 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 9 169,20 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05, o 

částku 9 169,20 tis. Kč na akci „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 

na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  

      

 

75. „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – schválení dodatku k 

SoD č. 3 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing.  Šartnerová: 

- stahuji z programu 

- změnové listy, které předložil autorský dozor – nejsou dobře vystaveny – vráceno 

k přepracování 

 

 

76. „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“- vymáhání vzniklé 

škody 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- dle důvodové zprávy 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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664/15 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ - 

vymáhání vzniklé škody 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 
1. zahájení vymáhání škody vzniklé při realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ na subjektech, které ji způsobily 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města   

a) zahájit vymáhání škody vzniklé za I. etapu při realizaci akce „Rekonstrukce a 

modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – záměna typu betonové dlažby 

                                                                               T: do 14 dnů  

b) zahájit vymáhání škody vzniklé za II. etapu při realizaci akce „Rekonstrukce a 

modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – záměna typu betonové dlažby 

                                                                               T: po ukončení realizace stavby  

 

 

77. „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n.  

L.“  – schválení dodatku č. 3 ke SoD 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- úsek na vícepráce byl vytipován odborem dopravy – jde to nejhorší komunikaci 

- máme peníze a můžeme je použít 

 

MUDr. Madar: 

- v důvodové zprávě uvedeno, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo 

služeb nepřekročí 30% ceny původní VZ – žádost o uvedení konkrétní částky 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

665/15 

„Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí n. L.“  – 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 akci „Strážky kanalizace a přepojení 

ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“ 
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78. MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: 

- žádáme o schválení plánu – úplně nové  

- podmínkou pro čerpání dotací z operačních programů EU podporující základní 

školství 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

666/15 

MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

       
Rada města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o problematice Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání 

2. informaci o výzvě k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů OP 

VVV - Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

B )  s o u h l a s í  

1. s lokálním funkčním partnerstvím města Ústí nad Labem při přípravě a realizaci 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

2. s tím, že nositelem projektu pro ORP Ústí nad Labem bude Místní akční skupina 

Labské skály, která má podle podmínek výzvy, na rozdíl od obcí, možnost čerpat 

dotaci v 100% výši 

 

 

79. Složení redakční rady Městských novin Ústí nad Labem 

      Předkládá: Bc. Marcela Dvořáčková, vedoucí Kanceláře primátorky 
 

Bc. Dvořáčková: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

667/15 

Složení redakční rady Městských novin Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. složení redakční rady Městských novin Ústí nad Labem. Členy redakční rady jsou: 

a) Mgr. Renata Zrníková – nezařazená 

datum narození: 3. 8. 1962 

renata.zrnikova@mag-ul.cz 

b) Mgr. Lenka Jaremová - UFO  

datum narození: 31. 8. 1974 

mailto:renata.zrnikova@mag-ul.cz
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jaremy2@seznam.cz 

c) Mgr. Kamila Madarová – UFO 

datum narození: 25. 8. 1968 

kmada@seznam.cz 

d) Miroslava Lazarová – ODS 

datum narození: 6. 4. 1951 

miroslava.lazarova@mag-ul.cz 

e) MUDr. Michaela Vaňková – ČSSD 

datum narození: 21. 6. 1959 

michaela.vankova@mag-ul.cz 

f) PaedDr. Petr Brázda – KSČM 

datum narození: 15. 8. 1944 

brazda@cbox.cz 

g) Tomáš Tajchner, MBA – TOP 09 

datum narození: 12. 5. 1979 

tomas.tajchner@gmail.com 

h) Mgr. Jana Šiková – tisková mluvčí UJEP, reprezentantka odborné veřejnosti 

datum narození: 3. 7. 1967 

jana.sikova@ujep.cz 

i) Mgr. Jitka Hadašová – zkušená regionální novinářka v penzi, reprezentantka   

veřejnosti 

datum narození: 29. 9. 1953        

hadjit@seznam.cz 

 

 

82. Orgány společnosti DPmÚL a Metropolnet 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

668/15 

Orgány společnosti DPMUL a Metropolnet 

 
Rada města po projednání 

 

I. 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A) o d v o l á v á   v   souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní 

podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 31. 8. 2015 
1. Milana Krejčího, nar. 5. 9. 1965 

a) z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem a.s.  

2. Zdeňka Bureše, nar. 21. 5. 1971 

mailto:jaremy2@seznam.cz
mailto:kmada@seznam.cz
mailto:miroslava.lazarova@mag-ul.cz
mailto:michaela.vankova@mag-ul.cz
mailto:brazda@cbox.cz
mailto:tomas.tajchner@gmail.com
mailto:jana.sikova@ujep.cz
mailto:hadjit@seznam.cz
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a) z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem a.s.  

B )  j men u je  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. e) Stanov společnosti Dopravní podnik 

města Ústí nad Labem a.s. s účinností od 1. 9. 2015 

1 .  Ivanu Fišerovou, nar. 10. 10. 1970 

a )  členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

2. Ing. Michala Pavelku, nar. 17. 7. 1979 

a) členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  

 

II. 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s. 

 

A) o d v o l á v á   v   souladu  s  čl. VIII  Stanov společnosti Metropolnet a.s. ke dni 

31. 8. 2015  

1. Ing. Radima Bzuru, nar. 6. 4. 1975 

a) z funkce člena představenstva společnosti Metropolnet a.s. 

B) o d v o l á v á   v   souladu  s  čl.  VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. ke dni 

31. 8. 2015 

1. Ing. Martina Koláře, nar. 25. 10. 1970 

a) z funkce člena dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. 

2. Ing. Petra Turka, nar. 10. 9. 1972 

a) z funkce člena dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. 

C) j m e n u j e   v   souladu s čl. VIII Stanov společnosti Metropolnet a.s. s účinností 

od 1. 9. 2015 

1. Zdeňka Putnu, nar. 25. 4. 1974 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. 

2. Ing. Vladimíra Skalníka, nar. 1. 12. 1971 

a) členem dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s. 

 
83. Zastoupení města v orgánech společností 

      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing. Dařílek: 

- viz důvodová zpráva 

- usnesení bez části V. 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

669/15 

Zastoupení města v orgánech společností 
 

Rada města po projednání 

I. 

A )  s ouh l as í   

1. s navržením zrušení delegování zástupců města Ústí nad Labem na valnou 

hromadu společnosti AVE Ústí nad Labem, s.r.o. IČ 613 29 002, ve smyslu § 84, 

odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 
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a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora – Martina Hausenblase, MBA, náměstka 

primátora města 

2. s navržením delegování zástupců města Ústí nad Labem na valnou hromadu 

společnosti AVE Ústí nad Labem, s.r.o. IČ 613 29 002, ve smyslu § 84, odstavec 2, 

písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1.náměstka/1.náměstkyni 

primátora/primátorky 

3. s navržením odvolání zástupců města z dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad 

Labem s. r. o., IČ 613 29 002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Pavla Štěpaře, nar. 13. 3. 1973 

b) Karla Kariku, nar. 24. 10. 1960 

4. s navržením jmenování zástupců města do dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad 

Labem s. r. o., IČ 613 29 002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Mgr. Jana Tvrdíka, nar. 26. 4. 1957 

b) Františka Minárika, nar. 25. 3. 1966 

 

II. 

A )  s ouh l as í   

1. s navržením zrušení delegování zástupců města Ústí nad Labem na valnou hromadu 

společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. IČ 490 99 469, ve smyslu § 

84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora – Pavla Štěpaře, radního města 

2. s navržením delegování zástupců města Ústí nad Labem na valnou hromadu 

společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 490 99 469, ve smyslu § 

84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. náměstkyni 

primátora/primátorky  

 

III. 

A )  s ouh l as í   

1. s navržením zrušení delegování zástupců města Ústí nad Labem na valnou 

hromadu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s. r .o., IČ 491 

01 684, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném 

znění takto: 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

 b) v případě nepřítomnosti primátora – Martina Hausenblase, MBA, náměstka 

primátora města 

2. s navržením delegování zástupců města Ústí nad Labem na valnou hromadu 

společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. IČ 491 01 684, ve 

smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

takto: 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 
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 b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. náměstkyni 

primátora/primátorky 

3. s navržením odvolání zástupců města z dozorčí rady společnosti Tepelné 

hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., IČ 491 01 684, ve smyslu § 84 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Ing. Petr Schneider, nar. 7. 11. 1966 

b) Ing. Aleš Smutný, nar. 9. 7. 1978 

4. s navržením jmenování zástupců města do dozorčí rady společnosti Tepelné 

hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., IČ 491 01 684, ve smyslu § 84 odst. 2 

písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

a) Jiří Drbal, nar. 5. 8. 1956 

b) Vlastimil Doucha, nar. 26. 3. 1954 

 

B) uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu I. A), II. A), III. A) tohoto usnesení Zastupitelstvu 

města 

                                                                          

Různé 

 

86. Změny v komisích Rady města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová 

 

MUDr. Madar: 

- musí být účinnost jmenování až od 1. 9. 2015? 

 

Mgr. Javorčák: 

- kvůli personálním změnám a zpracování je to lepší 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

670/15 

Změny v komisích Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) o d v o l á v á    s    účinností k 31. 8. 2015 

1. všechny předsedy a členy těchto komisí rady města: 

a) školská 

b) kulturní 

c) sociálně zdravotní 

d) mládeže a sportu 

e) prevence kriminality 

f) pro územní plánování 

g) pro životní prostředí 

B) j m e n u j e    s    účinností od 1. 9. 2015    

1. pro školskou komisi  

a) do funkce předsedy: Mgr. Václava Pěkného, nar. 21. 1 .1953 
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b) do funkce člena:   Mgr. Marii Čápovou, nar. 4. 7. 1970 

PaedDr.Květoslavu Čelišovou, nar. 11. 4. 1946 

Ing. Mgr. Michala Šidáka, nar. 3. 12. 1969 

Mgr. Jaroslava Mareše, nar. 13. 12. 1957 

Bc. Janu Bohuňkovou, nar. 22. 4. 1978 

Mgr. Zdenu Motlovou, nar. 29. 5. 1966 

PaedDr. Jana Eichlera, nar. 5. 11. 1960 

Olgu Bačinovou, nar. 24. 5. 1961 

PaedDr. Petra Brázdu, nar. 15. 8. 1944 

Mgr. Janu Hájkovou, nar. 4. 8. 1944 

2. pro kulturní komisi 

a) do funkce předsedy: Jaroslava Péma, nar. 12. 7. 1980  

b) do funkce člena:   Romana Láda, nar. 27. 2. 1950 

Bc. Barboru Hyškovou, nar. 11. 4. 1985 

Jana Janečka, nar. 9. 4. 1983 

Mgr. Václava Kůrku, nar. 6. 10. 1942 

JUDr. Ilonu Tajchnerovou, nar. 30. 1. 1953 

Jana Doranta, nar. 4. 12. 1978  

3. pro komisi mládeže a sportu 

a) do funkce předsedy: Vladimíra Evana, nar. 13. 5. 1963 

b) do funkce člena:   Lukáše Kinkora, nar. 25. 7. 1991 

Mgr. Jana Tvrdíka, nar. 26. 4. 1957 

Mgr. Miroslava Přikryla, nar. 12. 12. 1957 

PaedDr.Petra Brázdu, nar. 15. 8. 1944 

Mgr. Jana Musila, nar. 6. 3. 1986 

Bc. Martina Fišera, nar. 23. 7. 1987 

4. pro komisi prevence kriminality 

a) do funkce předsedy:  JUDr. et. Mgr. Stanislava Körnera, nar. 31. 3. 1967 

b) do funkce člena:  Yvetu Tomkovou, nar. 27. 12. 1973 

Zbyňka Svobodu, nar. 19. 3. 1966 

Mgr. Bc. Tomáše Riegera, nar. 6. 5. 1974 

Petra Borise Rudého, nar. 4. 2. 1982 

Marii Jakubcovou, nar. 10. 6. 1961 

Mgr. Viléma Balvína, nar. 17. 12. 1956 

Ing. Pavla Bakuleho, nar. 30. 7. 1965 

plk. Mgr. Vladimíra Danyluka, nar. 19. 12. 1957 

5. pro komisi sociálně zdravotní 

a) do funkce předsedy: Mgr. Lenku Jaremovou, nar. 31. 8. 1974 

b) do funkce člena:   Bc. Irenu Skálovou, nar. 29. 3. 1978 

MUDr. Petra Jance, nar. 21. 1. 1961 

PhDr. Lenku Krbcovou Mašínovou, nar. 22. 2. 1962 

MUDr. Karolu Haasovou, nar. 17. 7. 1964 

Mgr. Lenku Černou, nar. 27. 9. 1973 

MUDr. Michaelu Vaňkovou, nar. 21. 6. 1959 

6. pro komisi pro územní plánování 

a) do funkce předsedy:Ing. Arch. Jitku Fikarovou, nar. 5. 8. 1955 

b) do funkce člena:   Ing. Mariana Páleníka, nar. 31. 12. 1963 

Ing. Vladimíra Skalníka, nar. 1. 12. 1971 

Tibora Rusnáka, nar. 15. 7. 1964 
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Pavla Vodseďálka, nar. 10. 8. 1955 

Ivanu Fišerovou, nar. 10. 10. 1970 

Ing. arch. Jana Beneše, nar. 8. 4. 1987 

7. pro komisi pro životní prostředí 

a) do funkce předsedy: Ing. Janu Choutkovou, nar. 6. 3. 1962 

b) do funkce člena:   Ing. Václava Šuteru, nar. 20. 5. 1961 

Bc. Romana Fikara, nar. 27. 1. 1956 

Františka Minárika, nar. 25. 3. 1966 

Ing. Jaroslava Zahálku, CSc., nar. 1. 2. 1931 

Luboše Škalouda, nar. 5. 4. 1971 

Mgr. Davida Daduče, nar. 27. 11. 1974 

 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno ve 13:05 hodin. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

 

Pavel Dufek  ……………………………………………… 

 

 

MUDr. Jiří Madar ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  
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Zkratky: 

PEO KT – Právně ekonomické oddělení 

Kanceláře tajemníka 

DPmÚL – Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem, a. s. 

FO – Finanční odbor 

RM – Rada města 

MO – městský obvod 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

RO – rozpočtové opatření 

KP – Kancelář primátora 

SD – sběrný dvůr 

MŽP ČR – Ministerstvo životního 

prostředí ČR 

SFŽP – Státní fond životního prostředí ČR 

TC – Tenisový club 

ZS – záchranná služba 

ORM – Odbor rozvoje města 

ZM – zastupitelstvo města 

DS ST – Dům pro seniory Severní Terasa 

KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

IO – Investiční odbor 

MK – Majetková komise 

OŽP – Odbor životního prostředí             ORM – Odbor rozvoje města 

VZ – výběrové řízení 


