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Zápis 

23. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 13. 9. 2016 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

   PaeDr. Květoslava Čelišová 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

Doplnění programu: 

33. Souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_032 

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

 

34. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

35. Změna Organizačního řádu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

hlasovat o předřazení bodu č. 32 a 35 za bod č. 4  

hlasovat o předřazení bodu č. 33 za bod č. 30  

hlasovat o předřazení bodu č. 34 za bod č. 15  

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 32, 33, 34 a 35 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 1, 6, 16, 18, 19, 22 a 30 

 

Přizváni: 

- Mgr. Renata Zrníková k bodu č. 9 (na 9,30 h) 
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1. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: standardní žádost o výjimku  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

548/17 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 23. 9. 2017 v době od 13,00 do 21,00 hodin v lokalitě parku TGM na 

Střekově v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Zažít Střekov jinak 2017“ 

 

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bod stahuji 

 

3. Zmocnění pro vedoucí odboru životního prostředí MmÚ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: udělení zmocnění Ing. Simoně Karpíškové, důvodem je sňatek  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

549/17 

Zmocnění pro vedoucí odboru životního prostředí MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A) ud ěl u j e  

1. Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí OŽP MmÚ 

a) zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

v předloženém znění 
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4. Veřejná zakázka „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí 

nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: předběžné oznámení nadlimitní veřejné zakázky na správu světelných 

zařízení na území města Ústí nad Labem 

- do RM dáme dokumentaci a samotné schválení zakázky  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

550/17 

Veřejná zakázka „Správa světelných signalizačních zařízení na 

území města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. předběžné oznámení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa světelných 

signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem“  

B )   po v ěřuj e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem“, 

včetně případného vylučování uchazečů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem“, 

včetně případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi 

Wallerové 

 

32. Zřízení Komise RM pro urbánní rozvoj  (na stůl) 

 Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

Mgr. Studenovský: návrh na zřízení Komise RM pro urbánní rozvoj a jmenování jejího 

předsedy a ostatních členů   

- navrhujeme jmenovat p. Macha předsedou  

- členy komise RM pro urbánní rozvoj je Ing. arch. Vladimír Charvát, Ing. Dalibor 

Dařílek, Ing. arch. Jan Hrouda, Ing. Simona Karpíšková, p. Pavel Vodseďálek  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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551/17 

Zřízení Komise RM pro urbánní rozvoj 

 
Rada města po projednání 

 

A )  zř i zu j e  

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

pozdějších předpisů, s účinností od 14. 9. 2017 

1. Komisi RM pro urbánní rozvoj 

B) j men u je  

1. Ing. Jiřího Macha, zastupitele města Ústí nad Labem  

a) předsedou Komise RM pro urbánní rozvoj  

2. členy Komise RM pro urbánní rozvoj 

a) Ing. arch. Vladimíra Charváta, OIÚP 

b) Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího ODM 

c) Ing. arch. Jana Hroudu, zastupitele města Ústí nad Labem 

d) Ing. Simonu Karpíškovou, vedoucí OŽP 

e) Pavla Vodseďálka, zastupitele města Ústí nad Labem 

 

35. Změna Organizačního řádu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: reagujeme na změnu legislativy KT a OMOŠ – přibývá agenda 

tzv. podpůrného orgánu  

- KT to povede pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s městem Ústí 

nad Labem – Magistrátem a pro dotčené politické funkcionáře a OMOŠ to povede pro 

veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s příspěvkovou organizací města 

Ústí nad Labem  

-  návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

552/17 

Změna Organizačního řádu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností od 14. 9. 2017 takto: 

a) úpravu přílohy č. 6 organizačního řádu v pracovní náplni činností kanceláře 

tajemníka, odboru dopravy a majetku, odboru městských organizací a školství 

a odboru kultury, sportu a sociálních služeb dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  

B )  uk lád á   

1. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka 

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

bodu A) 
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5. staženo  

 

6. Zadávací podmínky Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem    

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: zadávací podmínky byly zadány v rámci pracovní skupiny  

- budeme vytvářet SUMP 

- žádná rizika by vzniknout neměla  

- dotační titul nebudeme využívat, protože bychom se museli striktně držet titulu  

 

p. Dufek: povinnost je, mít hotovo do roku 2019, abychom mohli schválit SUMP a to 

nestihneme  

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

553/17 

Zadávací podmínky Plánu udržitelné městské mobility města Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. Zadávací podmínky Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem   

B )  s ch va lu j e  

1. předmět zakázky Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem dle čl. 2 

Zadávacích podmínek Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem   

C )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru OSR 

a) předložit znění předmětu zakázky Právnímu odboru MmÚ 

 

7. Změny v projektu –„Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – 

Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: nákup automobilu  

- nebyla podaná žádná nabídka, která by stanovila parametry  

 

Ing. Nechybová: dotace je poskytnuta s termínem ukončení projektu 2. 1. 2018 – máme 

schváleno prodloužení termínu?  

 

Ing. Slabý: ano, termín jak je stanovený, tak vyhovuje podmínkám dotace 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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554/17 

Změny v projektu –„Domov pro seniory Velké Březno, 

Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se 

sníženou schopností pohybu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) stavu zrušené veřejné zakázky 

B) s ch va lu j e  

1. změny v projektu – „ Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno 

– Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ takto:  

a) posun konce realizace akce na 31. 8. 2018 

b) úpravu parametrů u požadovaného automobilu a 4 ks polohovacích lůžek a s tím 

související úpravu investičního záměru 

c) navýšení spolufinancování akce 

C) u k l á d á 

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

a) zahrnout výše uvedenou investiční akci do návrhu investičního rozpočtu města 

Ústí nad Labem pro rok 2018 

 

8. Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 

přímým zadáním 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM oznámení schvalovala s tím, že byl předpoklad uzavřít smlouvu podle 

Evropské směrnice 1370/2007 

- je potřeba aktualizovat oznámení o veřejných službách v přepravě cestujících po 

železnici a silnici 

- právníci pracovali na stanovách a dělaly se podpůrné kroky k ověření rozsahu dopravy 

a cen - upravuje se pouze doba trvání od 1. 1. 2018  

 

MUDr. Madar: o jaké dotace budou žádat?  

 

Ing. Dařílek: budou žádat o dotace na autobusy  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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555/17 

Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících přímým zadáním 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyvěsit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících přímým zadáním 

 

9. Převod části pozemku p. č. 5162 v k. ú. Ústí nad Labem do správy MO ÚL – Severní 

Terasa 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Přizváni: Mgr. Zrníková a p. Štajner  

 

Ing. Dařílek: jedná se o převedení části pozemku do správy městského obvodu ST a důvodem 

je provedení další směny, kde může vzniknout komunikace 

- předmětná část pozemku bude součástí směny pozemků mezi MO ÚL ST a 

společností SVS a. s., které jsou okolo areálu vodárenského zařízení v majetku 

SVS a. s.  

- směna nám pomůže – získáme přístupovou komunikaci 

 

Mgr. Zrníková: jedná se o majetkoprávní vypořádání  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

556/17 

Převod části pozemku p. č. 5162 v k. ú. Ústí nad Labem do správy 

MO ÚL – Severní Terasa 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemku p. č. 5162 o výměře cca 155 m
2
 z celkové výměry 94 193 m

2
 

v k. ú. Ústí nad Labem z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, 

ze správy Odboru dopravy a majetku MmÚ, do svěřeného majetku Městského 

obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: předložená žádost p. Poty na odkup části pozemku  

- projednávali jsme možnost pronájmu a následně byla stanovena cena  
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- MK doporučuje neschválit revokaci usnesení a dále trvat na možnosti pronájmu  

 

Ing. Nechybová: v dané lokalitě není možné stavět  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

557/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va l u j e  

1. revokaci usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 371/17 ze dne 7. 6. 2017 

 

11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Neštěmice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM schvalovala záměr prodeje, stanovila se cena a nikdo se nepřihlásil  

- p. Bér požaduje snížení ceny  

 

MUDr. Madar: nechápu, proč to lidem neprodáváme za nízké ceny 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení:5,0,0 

 

558/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1007/1 v k. ú. Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. revokaci usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 296/17 ze dne 10. 5. 2017 

 

12. Pacht pozemků v k. ú. Habrovice – zemědělské využití 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: vyhlášen nový pacht  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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559/17 

Pacht pozemků v k. ú. Habrovice – zemědělské využití 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pacht pozemku p. č. 301/1 o výměře 12 954 m
2
 a části pozemku p. č. 301/20 

o výměře cca 2 000 m
2
 společnosti Farma pod Blanskem s. r. o., IČ 062 10 163 

v k. ú. Hrbovice za těchto podmínek: 

a) pachtovné ve výši 2.010,- Kč/ha/rok 

b) účel pachtu: zemědělské využití (sečení trávy, chov koní apod.) 

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

d) seč dvakrát do roka s vyklizením posekané travní hmoty 

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

samovolně šíří 

 

13. Záměr prodeje 2 částí pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Sebuzín 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o majetkoprávní vyrovnání  

- záměr prodeje za kupní cenu  

 

p. Dufek: jedná se o narovnání vztahů  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění - místo f) bude e) 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

560/17 

Záměr prodeje 2 částí pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Sebuzín 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje 2 částí pozemku p. č. 901/1 o celkové výměře cca 28 m
2
 v k. ú. 

Sebuzín za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 600,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

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

d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

 

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1337/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bod stahuji  
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15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3612 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o prodej části pozemku, jako přístup ke svému domu  

- mají platný správní akt, ale není nutné prodávat veřejné prostranství  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

561/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3612 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3612 o výměře cca 60 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

34. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM schvalovala úpravy cenových podmínek a je potřeba zvýšit tarif SMS 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

562/17 

Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních 

komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem s účinností 

od 1. 10. 2017 

 

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

2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: částky jsou stejné jako v roce 2017 

- nic zásadního se nezměnilo – nic se nezvyšuje 

 

Ing. Nechybová: žadatel a poskytovatel Čl. II. A) 5., je uvedeno, že žadatelem může být 

někdo jiný, než je vymezeno? 

- Komise může doporučit výjimku, ne udělit výjimku - je to poradní orgán 
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Ing. Kohl: upravíme to 

 

Mgr. Javorčák: žádosti o dotace by měly být časově omezené 

 

Ing. Kohl: je to zkrácené, ale ne výrazně  

 

p. Konečný: mohou vzniknout sportovní akce, které se neplánují rok dopředu  

 

Ing. Nechybová: žádost musí být podána minimálně dva měsíce před konáním akce  

 

Ing. Kohl: chtěli jsme už na tento rok jednotný program  

 

Ing. Nechybová: zkrátila bych termíny pro podávání žádosti  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

563/17 

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v upraveném znění 

2. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2018“ 

v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“  

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2018 z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

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

 

17. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: dotace na akci „Podzimní lezecké závody Rock Empire“ 

- požadovali 25 tis. Kč a Komise schvaluje 12,5 tis. Kč 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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564/17 

Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Veselková Ivana (nar. x. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Podzimní Dětské lezecké závody Rock Empire“ ve výši 12.500,- Kč 

 

18. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: Komise mládeže a sportu RM ÚL na svých zasedáních zpracovala návrh 

jednotlivých kategorií dotačních titulů pro poskytování finančních prostředků v oblasti 

sportu pro rok 2018 

- u preferovaných sportů je navýšení podle koncepce cca 7 mil. Kč - rozděleno mezi 

preferovaný sport dospělých a přidáno na děti  

 

MUDr. Madar: je tam přiřazený taneční festival  

- vloni jsme přidali mládežnickým klubům, ale ne dospělým, s tím, že letos se přispěje 

dospělým, ale už ne mládežníkům - 200 tis. Kč mládežnickým klubům bych ubral  

- u pěti velkých preferovaných sportů se Komise dohodla, že přidáme více volejbalu, 

basketu a florbalu  

- hokej dostává 1,5 mil. Kč navíc, protože odešel hlavní sponzor 

- fotbal nemá žádné navýšení, protože nesplnili business plán, mají stadion a v prosinci 

2015 jsme jim dali 3 mil. Kč – narovnáváme spravedlnost mezi kluby  

 

Mgr. Javorčák: materiál je špatný, nejsem přesvědčen, že by jedna jediná položka, která se 

zabývá preferovanými sporty, byla důvodem pro to, aby se tento program schvalovat 

v ZM  

- předjímat tady peníze je nesmysl  

 

MUDr. Madar: u mládežníků bych škrtnul 200 tis. Kč  

 

Ing. Kohl: dáváme to do ZM spíše z preventivních důvodů  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 



  Zápis z 23. RM 

13 

 

565/17 

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“  

2. s „Výzvou k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2018“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ 

3. s formulářemi žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

4. se zněním smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 20. 9. 2017 

 

19. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

 

Ing. Nechybová: v pravidlech máme, že žadatel nesmí čerpat ze dvou zdrojů  

- dbala bych na přísné dodržování a kontrolu  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

566/17 

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2018 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 



  Zápis z 23. RM 

14 

 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. formulář žádosti a vyúčtování jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování 

dotací v oblasti kultury v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

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

 

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

v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: Komise všechny žádosti neuznala, protože se to neslučuje s programem  

 

MUDr. Madar: navrhuji dotaci Atletům schválit, zúčastnily se kvalifikace o 1. ligu 

 

Ing. Nechybová: řada našich klubů a spolků vyjíždí na soutěže, které neorganizují samy  

- prosím o ověření, zda v žádosti je uvedeno, že žadatel musí být organizátor? 

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

MUDr. Madar: protinávrh – v bodě A) 3. se doplňuji bod a), který je totožný s bodem B) 1. a) 

z bodu B) 1. se odebere bod b) a bod C) a D) zůstává stejný   

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0, 0 

 

567/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní 

výkony – Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni“ a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) UNI SPORT CLUB, z. s. (IČ 229 00 080) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Sportovní podpora ústeckých UNI reprezentantů“ ve výši 45.000,- Kč  

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní 

výkony – Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni“ a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) UNI SPORT CLUB, z. s. (IČ 229 00 080) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Sportovní podpora ústeckých UNI boxerů“ ve výši 

30.000,- Kč  

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora 



  Zápis z 23. RM 

15 

 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 11.000,- Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti na 

rámec“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Athletic club Ústí nad Labem z. s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Baráž o postup do extraligy v atletice“ ve výši 28.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Sport proti bariérám.“ ve výši 23.800,- Kč 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

21. Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2017 

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

 

Ing. Jakoubková: představenstvo společnosti Metropolnet, a. s. navrhuje RM při výkonu 

funkce valné hromady, schválit výběr auditorky Ing. Jaroslavy  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

568/17 

Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 

2017 

 
Rada města po projednání:  
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako jediný 

společník  Metropolnet, a. s. 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, 

DČ: CZ6453182021, IČ: 44291132) na základě návrhu Představenstva společnosti 

Metropolnet, a. s., jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet, 

a. s. za účetní období 2017 
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22. Platový výměr ředitelky Mateřská školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: platový postup p. ředitelka MŠ Pastelka 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

569/17 

Platový výměr ředitelky Mateřská školy Pastelka, Ústí nad 

Labem, Horní 195, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, 

Horní 195, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 10. 2017 (platový výměr č. 58/2017) 

 

23. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

 Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: vyhlašuje VŘ na funkci ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

- inzerát zveřejníme v Mladé frontě dnes, na ÚD a v celostátním tisku (Hospodářské 

noviny)  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

570/17 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

 Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 

C )  j men u je  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 
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 Předseda: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 Členové: Jitka Sottnerová, DiS., vedoucí EŠO OMOŠ 

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   Pavel Dufek, náměstek primátorky 

   Jitka Sottnerová, DiS., vedoucí EŠO OMOŠ 

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

Milan Krejčí, člen ZM  

Bc. Martina Žirovnická 

Vlastimil Mařík 

D )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 1. 2018 jmenován 

nový ředitel Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

24. Žádost o vydání movitých věcí rodiny Petschek z muzejních sbírek ve vlastnictví 

Statutárního města Ústí nad Labem 

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

 

Ing. Jakoubková: obrátila se na nás advokátní kancelář, která zastupuje dědice rodiny 

Petschků s tím, že chce vydat určité sbírkové předměty  

- pojem vydání není – sbírky by se musely nechat vyřadit a město by muselo vědět, že 

to je vydáno těm správným lidem, že to jsou opravdu správní dědici 

- nevíme o dědicích nic – navrhujeme nevydat s tím, že pravděpodobně dojde 

k soudnímu sporu, který rozhodne 

- v roce 1999 bylo přijato ZM usnesení, které hovořilo obecně o vydání, ale nebylo 

konkrétně uvedeno komu  

- přistoupili jsme k tomu, že z titulu právní jistoty zatím nevydáme  

- nevíme, jestli to dáváme opravdu oprávněným osobám – navrhujeme v současné době 

nevydat, aby nedošlo k tomu, že se objeví další dědic  

 

MUDr. Madar: soud by měl rozhodnout  

 

Ing. Jakoubková: dědiců je 14 

 

MUDr. Madar: musíme to mít právně podložené 

 

PaedDr. Čelišová: je to židovská rodina a neměli bychom mít nejasno  

 

Ing. Jakoubková: jde o to určit správný okruh lidí, aby město nebylo žalováno za škodu  

  

Mgr. Houfek: nemají na to zákon – existuje pouze veřejný příslib, který nevíme, jak moc je 

právně závazný 

- podle zákona na to nárok nemají, protože nejsme státní instituce  

- nevíme, kdo byl skutečný přímý dědic  
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- revokovat usnesení z roku 1999 a změnit to na dar – jedná se o svobodné rozhodnutí 

města, že vydáme majetek  

- majetek musíme vydat takovým způsobem, aby nedošlo k pochybnostem 

- pokud bude odsouhlasen dar, tak si můžeme vybrat, komu co budeme darovat 

- když to bude správně zformulované, tak tam nebude riziko, že nás bude někdo žalovat 

o náhradu škody  

 

Ing. Nechybová: proč to máme na stole dnes a co se za 18 let nepovedlo?  

 

Mgr. Houfek: ozvali se až teď 

 

Ing. Jakoubková: jedná se cca o 17 - 18 věcí  

 

Mgr. Houfek: ZM by muselo revokovat usnesení z roku 1999 s tím, že se pojem vydání změní 

na dar  

- v rámci restitučních zákonů se připravovaly různé právní normy - stát by měl vrátit 

umělecká díla rodinám, které byly postiženy nacistickým režimem, a dostali jsme za 

úkol připravit revizi, jestli v majetku města je něco takového a zákon, tak jak byl 

přijatý, se obecního majetku vůbec netýká – jednalo se pouze o majetek státu  

 

MUDr. Madar: nejčistší cestou by bylo to odmítnout a soud rozhodne  

 

Mgr. Javorčák: RM by neměla přijímat žádné usnesení  

- v usnesení 32/99 A) v bodě 2) je jasně řečeno, že se to týká přímých potomků, 

usnesení je tady platné. Vy jste obdrželi žádost a měli byste zkontaktovat právního 

zástupce a vyzvat ho, že chcete, aby Ti, kteří o to usilují, prokázali, že jsou potomci 

v řadě přímé. 

- pokud by tam nastaly problémy, tak by to stejně dali k soudu a není potřeba k tomu 

přijímat žádné usnesení  

- ať prokážou podmínku z roku 1999 a pokud by to prokázali a naplnili podmínku, tak 

pak bychom to mohli vydat nebo by to ZM muselo revokovat a říct ne, ale soud 

proběhne stejně  

 

Ing. Jakoubková: upravení usnesení    

 

Mgr. Javorčák: RM bere na vědomí žádost advokátní kanceláře a žádné zahájení řízení  

 

Ing. Nechybová: dopis advokátky uvádí, že je připravena doložit, že se jedná o potomky 

přímé 

 

Mgr. Houfek: usnesení by se mělo odkázat na právní titul, na základě čeho zcizuji městský 

majetek  

 

Ing. Nechybová: ověřit všechny podklady a poté do ZM  

 

Mgr. Javorčák: neexistuje zákon, který by nám nařizoval to vydat  

- ZM tehdy sdělilo, že se to vydá  

- nikde není řečeno, že je to vydání podle zákona  

- na základě usnesení to chceme dát, ale musíme najít způsob jak  
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Ing. Jakoubková: muselo by se zahájit správní řízení  

 

Mgr. Houfek: nemůžeme to vydat bez souhlasu ministerstva kultury  

 

Ing. Jakoubková: návrh na usnesení v upraveném znění - necháme bod A) 2. a bod B) a C) 

tam nebude a budeme jednat s ministerstvem kultury o vyřazení 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

571/17 

Žádost o vydání movitých věcí rodiny Petschek z muzejních 

sbírek ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost advokátní kanceláře Banyaiová Voželová s.r.o. zastupující přímé potomky 

Ignaze Petschek a jeho manželky Helene Petschek o vydání historických sbírek  

a uměleckých děl a o zahájení řízení o vyřazení vydávaných věcí ze sbírkové 

evidence 

 

25. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku Domovu pro 

seniory Velké Březno, p. o. 

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

 

Ing. Jakoubková: poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1,5 mil. Kč Domovu pro seniory 

ve Velkém Březně, p. o. na realizace akce „ DS Velké Březno – rekonstrukce výtahu 

v pavilonu B“ 

 

MUDr. Madar: hlásím podjatost  

 

Ing. Jakoubková: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

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

 

572/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku 

Domovu pro seniory Velké Březno, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru MOŠ ve výši 1 500,00 tis. Kč – přesun finančních 

prostředků ve výdajové části rozpočtu OMOŠ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajové rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně 

technické ve výši 1 500,00 tis. Kč, položka „Oprava a údržba“ 
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b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí investičního příspěvku, sk. 04 ve výši 1 500,00 tis. Kč 

Domovu pro seniory Velké Březno, p. o. na realizaci akce „DS Velké Březno - 

rekonstrukce výtahu v pavilonu B“ 

 

26. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

573/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 391,70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 391,70 tis. Kč v položce 

Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci dotačního programu 

“Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017, v celkové výši 

1 351,70 tis. Kč takto: 

Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 317,30 tis. Kč 

Domov pro seniory Chlumec, p. o.  196,80 tis. Kč 

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 682,10 tis. Kč 

Domov pro seniory Orlická, p. o.  155,50 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu 

„50. ročník Střekovské kamery“  

 

27. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

pro příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: bez úvodního slova  

 

MUDr. Madar: jak to vypadá s opravou výtahu na Zimním stadionu? 
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Ing. Jakoubková: připravujeme veřejnou zakázku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

574/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

544,11 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 544,11 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 544,11 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  68,24 tis. Kč 

ZŠ Školní náměstí, p. o.  2,69 tis. Kč 

ZŠ a ZUŠ Husova, p. o.   0,21 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova, p. o.  6,56 tis. Kč 

ZŠ Vinařská, p. o.  29,31 tis. Kč 

ZŠ Rabasova, p. o.  8,62 tis. Kč 

MŠ Dobětice, p. o.  0,74 tis. Kč 

DDM, p. o.  27,82 tis. Kč 

DS Chlumec, p. o.  35,26 tis. Kč 

DS Dobětice  7,96 tis. Kč 

DS a AD Orlická, p. o.  19,99 tis. Kč 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.  0,94 tis. Kč 

ZOO Ústí nad Labem, p. o.  33,84 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  301,93 tis. Kč 

 

28. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Fakultní ZŠ, 

příspěvkovou organizaci 

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

 

Ing. Jakoubková: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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575/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro Fakultní ZŠ, příspěvkovou organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

719,82 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 719,82 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), 

Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové 

organizaci ve výši 719,82 tis. Kč  

 

29. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

Ing. Jakoubková: společnosti WOMEN FOR WOMEN se navýšil počet dětí v projektu 

„Obědy pro děti“ na ZŠ Neštěmické – změnila se částka  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0  

 

576/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení č. 540/17 v bodě A) 2. písm. b) ze dne 30. 8. 2017 

B )  s ouh l as í  

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

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

IČ 24231509 do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace takto: 

a) 33 744 Kč na období od 4. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

b) 52 156 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 30 000 Kč od společnosti 

Severočeská vodárenská společnost a. s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 

IČ 49099469, do vlastnictví Kulturního střediska města Ústí nad Labem,  
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příspěvkové organizace za účelem pořádání XXI. ročníku Mezinárodního jazz + 

blues festivalu Ústí nad Labem 

C )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

30. Stanovení platu ředitelky Domova pro seniory Dobětice, p. o. 

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

 

Ing. Jakoubková: posun platové třídy  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

577/17 

Stanovení platu ředitelky Domova pro seniory Dobětice, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e   

1. Ing. Martině Škvárové, ředitelce Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace  

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

(obecní zřízení), v platném znění, plat s účinností od 1. 10. 2017 (platový výměr 

č. 59/2017)  

 

33. Souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_032 

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

 

Ing. Jakoubková: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

578/17 

Souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_032 

Rada města po projednání 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací projektu Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizace, IČ 44555261, v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II 

 

 

 



  Zápis z 23. RM 

24 

 

31. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL 

A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí 

nad Labem – poskytnutí dotace 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A 

LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – jedná se většinou o hasiče 

- Komise doporučuje  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

579/17 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY 

OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – poskytnutí 

dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL 

A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2017 v celkové výši 

220 tis. Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty, v členění dle 

podaných žádostí, ve výši příspěvku takto: 

a) Místní skupina vodní záchranné služby ČČK ÚL, Střekovské 

nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí n. L., IČ: 44556594  35 000,-Kč 
b) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, Hlavní 209, 403 31 Ústí n. L. – Neštěmice, 

IČ: 63153203       29 000,-Kč 
c) Sbor dobrovolných hasičů Střekov, U Stanice 822/11, 400 03 Ústí n. L.-

Střekov, IČ: 75086808      35 000,-Kč 
d) Spirála, o. s., K Chatám č.p. 22, 403 40 Ústí n. L., IČ: 68954221  

           9 000,-Kč 

e) Sbor dobrovolných hasičů Telnice, Telnice 77, 403 38 Telnice, IČ: 63153220

         25 000,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem, Štefánikova 246, 400 01 Ústí n. L., 
IČ: 44225512       13 000,-Kč 

g) MEDIC, z. s., 17. listopadu 285/29, 400 10 Ústí n. L., IČ: 01546945 

         20 000,-Kč 

h) Via Europa, z. s., Na Spálence 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 26672499 

         25 000,-Kč 
i) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, Opletalova č. p. 466, 403 31 Ústí n. L.-

Neštěmice, IČ: 63153262     29 000,-Kč 
 

 

 



  Zápis z 23. RM 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Různé 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města      ZM – zastupitelstvo města  

MO – městský obvod     ST – Severní Terasa  

MK – majetková komise     ÚD – úřední deska  

DZ – důvodová zpráva    VŘ – výběrové řízení  

KT – kancelář tajemníka 

 

 


