
Z á p i s

z 23. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 2. 9. 2019

Omluveni: Miroslava Lazarová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 2

Lukáš Konečný

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková - KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

předložil členům Rady ke schválení program 23. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

         

Na stůl byly předloženy body:

Materiál č. 9

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 4, 5, 12, 25

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Neštěmice

2. Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2019

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“

4. Rozpočtové opatření OŽP- Sesuv Vaňov - Čertovka - havarijní stav

5. Smlouva o pronájmu - Den s odpady

6. Rozpočtové opatření FO a OHS Obnova vozového parku
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7. Rozpočtové opatření FO a OHS - Pořízení EZS pro SpO

8. Rozpočtové opatření OHS - Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO

9. "Kotlíkové půjčky" a "Revitalizace aleje Truhlářova" - podání zádosti o dotaci

10. Rozpočtové opatření OSR a KT

11. Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

12. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6

13. DPS Velké Březno - Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností

14. Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Klíše

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2290 v k. ú. Brná nad Labem

16. Nabytí budovy čp. 225 v k. ú. Krásné Březno

17. Pronájem části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

18. Pronájem části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem

19. Pronájem části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Všebořice

20. Prodej části pozemku p. č. 1930/10 v k. ú. Ústí nad Labem

21. Umístění kontejnerů na textil

22. Plán využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic

23. Název zastávky MHD

24. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2019

25. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem

26. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – žádost o navýšení dotace na rok 
2019

27. Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 - SPORT UNION, z.s.

28. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu "Cyklistické akce pořádané subjekty na 
podporu cyklistiky"

29. POskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři

30. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

31. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím 

32. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové 
organizace 

33. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

34. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na provoz 
Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. na zajištění kulturních akcí

35. Revokace usnesení Rady města č.465/18R/19 ze dne 8. 7. 2019 
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Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Neštěmice
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: starostka MO Neštěmice žádá o posílení provozní dotace na pokrytí mzdových 
nákladů nově vytvořených pracovních míst MO Neštěmice
Ing. Nechybová: jedná se o mzdové náklady na měsíce říjen až prosinec 2019
- hospodaříme vždy do konce roku
-návrh na usnesení v předloženém znění
- očekává se, že při projednávání přípravy rozpočtu na nový rok 2020, bude tento požadavek paní 
starostkou znovu předložen

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

524/23R/19
Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Neštěmice

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Neštěmice ve výši 415,67 tis. Kč dle žádosti MO 
ze dne 23.7.2019
2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 415,67 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 415,67 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční dotace pro 
MO Neštěmice ve výši 415,67 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon státní správy a 
samosprávy

2. Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2019
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: cílem je ubezpečit se, že příjmy se plní jako zdroj financování investičních a 
neinvestičních výdajů
Mgr. Ing. Nedvědický: máme skutečné čerpání mzdových prostředků pro jednotlivé odbory pod 
plánem?
Ing. Jakubec: rozpočet je limitní, nedá se překročit
Mgr. Ing. Nedvědický: v minulém roce jste převáděli mzdy do rezervy na příští rok?
-návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Habrová: částečně už jsme převáděli
Mgr. Ing. Nedvědický: odchází nám lidé kvůli mzdám. Nebylo by lepší pokusit, abychom ty 
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prostředky vraceli a snažili se je použít ke stabilizaci zaměstnanců, kteří odcházejí například na 
Krajský úřad?
Ing. Nechybová: v přípravě požadavků na rok 2020 v takové výši opravdu aby se nemuseli 
přesouvat do dalšího roku. Vytvořit reálné platby i s ohledem, aby ta motivace úředníků byla
- požadavek předložíme

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

525/23R/19
Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2019

Rada města po projednání

A) bere na vědomí 
  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2019 dle 
důvodové zprávy 

B) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 4 200 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 100 tis. Kč v položce Poplatek za 
komunální odpad – Právní odbor
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 100 tis. Kč v položce Příjmy z úroků
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03 ve výši 700 tis. 
Kč – Investiční rezerva
d) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3 500 tis. Kč v položce Splátky půjčených 
prostředků (splátka FK ÚL a.s.)

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Ing. Vítová: předložen návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
- dále předložen návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce
- pověření k administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou a případné vylučování 
dodavatelů
- jmenování obálkové a hodnotící komise
-návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

526/23R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“

Rada města po projednání

A) schvaluje 
  

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. 
Resslova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 500 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení.
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“.

B) pověřuje 
  

Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošná oprava 
vozovky v ul. Resslova“, včetně případného vylučování dodavatelů.
Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošná oprava 
vozovky v ul. Resslova“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi 
  

Řádní členové: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM, Roman Vlček, vedoucí oddělení 
údržby majetku ODM, Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO, Bc. Kateřina Lysáková, 
referent odd. veřejných zakázek PO
Náhradníci: Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM, Pavel Novák, 
provozní technik oddělení správy komunikací ODM, Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení 
správy pohledávek PO, Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO

4. Rozpočtové opatření OŽP- Sesuv Vaňov - Čertovka - havarijní stav
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karpíšková: předložen návrh na rozpočtové opatření ve výši 216 tis. Kč na vytvoření 
projektové dokumentace sanačních prací opěrné zdi, která je od r. 1995 a nachází se v havarijním 
stavu. Nutné provést sanační práce a obnovit kotevní systém.
-návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

527/23R/19
Rozpočtové opatření OŽP- Sesuv Vaňov - Čertovka - havarijní stav

Rada města po projednání

A) ukládá 
  

 Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí OŽP Termín: 31. 12. 2019

zajistit zpracování projektové dokumentace sanačních prací opěrné zdi na akci „Sesuv 
Vaňov - Čertovka – havarijní stav“

B) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 216 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 216 tis. Kč v 
položce finanční rezerva

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 216 
tis. Kč v položce provozní výdaje (zpracování projektové dokumentace sanačních prací 
opěrné zdi na akci „Sesuv Vaňov - Čertovka – havarijní stav“)

5. Smlouva o pronájmu - Den s odpady
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karpíšková: již několik let OŽP pořádá akci Den s odpady na kostelním náměstí u obchodního 
domu Forum.
- nutné uzavřít jednodenní nájemní smlouvu – smluvní nájemné činí 1 331 Kč vč. DPH
- akce se uskuteční dne: 25. 9.2019 od 10.00 do 16.00
-návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

528/23R/19
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Smlouva o pronájmu - Den s odpady

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. uzavření nájemní smlouvy na jednodenní akci Den s odpady mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem a společností Forum Ústí s.r.o.

6. Rozpočtové opatření FO a OHS Obnova vozového parku
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Bc. Kašparová: předložen návrh na rozpočtové opatření ve výši částka 1 700 tis. Kč z investiční 
rezervy na obnovu vozového parku - nákup dvou referentských a jednoho služebního osobního 
auta
Ing. Nechybová: na OHS byl vypracován plán na obnovu vozového parku, který v minulosti nebyl. 
Tento požadavek nebyl z důvodu ekonomiky minulý rok při návrhu rozpočtu zastupiteli schválen.
-návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

529/23R/19
Rozpočtové opatření FO a OHS Obnova vozového parku

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy v celkové výši 1 
700 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, ve výši 1 700 
tis. Kč - Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 04, ve 
výši 1 700 tis. Kč na akci „Obnova vozového parku"

7. Rozpočtové opatření FO a OHS - Pořízení EZS pro SpO
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Bc. Kašparová: předložen návrh na rozpočtové opatření ve výši 90 tis. Kč na investiční akci 
,,Pořízení EZS pro SpO“ – dodávka a montáž elektronického zabezpečovacího systému.
Byli jsme odpojeni od stávajícího systému, proto kvůli ochraně osobních údajů potřebujeme nové 
připojení. Nový systém bude bezdrátový.
-návrh na usnesení v předloženém znění

           

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 7 z 31



  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

530/23R/19
Rozpočtové opatření FO a OHS - Pořízení EZS pro SpO

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy v celkové výši 90 
tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, ve výši 90 tis. 
Kč - Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 04, ve 
výši 90 tis. Kč na akci „Pořízení EZS pro SpO“

8. Rozpočtové opatření OHS - Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Bc.Kašparová: jedná se o modernizaci a upgrade systému.
- převod peněz z neinvestiční části na investiční
-návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

531/23R/19
Rozpočtové opatření OHS - Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 330 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 330 
tis. Kč v položce Provozní výdaje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 04, ve 
výši 330 tis. Kč na akci „Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO
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9. "Kotlíkové půjčky" a "Revitalizace aleje Truhlářova" - podání zádosti o dotaci
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů a 
dalších znečišťujících látek a realizaci adaptačního opatření reagujících na probíhající změnu 
klimatu ve městech a obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
- podpora výměny nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za moderní ekologicky šetrné zdroje v 
domácnostech.
Ing. Fialová: Budou v žádosti i rezervní, kdyby se někdo přihlásil?
Ing. Dlouhý: máme 41 žadatelů, fyzicky máme 36 způsobilých žadatelů a 20% rezerva
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

532/23R/19
"Kotlíkové půjčky" a "Revitalizace aleje Truhlářova" - podání zádosti o dotaci

Rada města po projednání

A) bere na vědomí 
  

1. informaci o výzvě č. 1/2019 v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů 
na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních 
opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a 
Ústeckého kraje, která je vyhlášena prostřednictvím Státního fondu životního prostředí,
2. informaci o výzvě č. 132 v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, specifický cíl 4.4, 
která je vyhlášena prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
3. podmínky Státního fondu životního prostředí a Operačního programu Životního prostředí

B) schvaluje 
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Kotlíkové půjčky“ v rámci Výzvy dle bodu A) 1. 
tohoto usnesení – Cíl 1
2. podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace aleje Truhlářova“ v rámci Výzvy dle 
bodu A) 2. tohoto usnesení – Cíl 2
3. spolufinancování projektu „Revitalizace aleje Truhlářova“ ve výši až 40% s 
předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 1 370 tis. Kč vč. DPH,

C) ukládá 
  

 Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR Termín: 30. 9. 2019
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 podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 1. tohoto 
usnesení.

  
 Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR Termín: 31. 10. 2019

podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 2. tohoto 
usnesení.

10. Rozpočtové opatření OSR a KT
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: zapojení finančních prostředků ze strategie do OSR
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

533/23R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření Odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
387,37 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 387,37 tis. Kč v položce účelové transfery 
ze stát. rozpočtu – neinvestiční;
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve výši 
155,44 tis. Kč v položce oddělení koncepcí;
c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 231,93 tis. Kč 
na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce mzdové prostředky 173,08 tis. Kč,
- v položce povinné pojistné 58,85 tis. Kč.

11. Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: zapojení finančních prostředků z ITI
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

534/23R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
520,48 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na 
úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 520,48 tis. Kč v položce účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 377,00 tis. 
Kč v položce mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 128,18 tis. 
Kč v položce povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, ve výši 
15,30 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI

12. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: zapojuje se 16,69 mil. Kč na postupné zaměstnání a snižuje se alokace na 60 mil. Kč 
na likvidaci ekologických zátěží, materiál bude předložen do ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

535/23R/19
Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6

Rada města po projednání

A) bere na vědomí 
  

1. stav přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 
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2021-2027, 

B) souhlasí 
  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 v rozsahu:

a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 Podpora 
zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 16,69 mil. Kč
b) ponížení alokace z Operačního programu Životní prostředí v opatření 2.1.1 Sanace 
ekologických zátěží na funkčně podvyužitých plochách o 60 mil. Kč,
c) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků o hodnotu 
200,

C) ukládá 
  

 Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi 
primátora 

Termín: 17. 9. 2019

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny Integrované 
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 dle bodu B).

13. DPS Velké Březno - Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: projekt byl ukončen
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

536/23R/19
DPS Velké Březno - Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností

Rada města po projednání

 bere na vědomí 
  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, 
Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“.

14. Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
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Ing. Dařílek: jedná se o nesouhlas se záměrem prodeje a záměr pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

537/23R/19
Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Klíše

Rada města po projednání

A) neschvaluje 
  

1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1882/2 o výměře cca 160 m2 z celkové výměry 2382 
m2 a p. č. 1889/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 118 m2, vše v k. ú. Klíše

B) schvaluje 
  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1882/2 o výměře cca 160 m2 z celkové výměry 
2382 m2 a p. č. 1889/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 118 m2, vše v k. ú. Klíše za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2290 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: Majetková komise nedoporučila schválit záměr prodeje
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

538/23R/19
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2290 v k. ú. Brná nad Labem
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Rada města po projednání

 neschvaluje 
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 2290 o výměře cca 31 m2 z celkové výměry 343 m2 v 
k. ú. Brná nad Labem.

16. Nabytí budovy čp. 225 v k. ú. Krásné Březno
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: nabídka na nabytí budovy za cenu 1 300 000,- Kč, která byla zakoupena v roce 1994 
od města ÚL za cenu 45 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

539/23R/19
Nabytí budovy čp. 225 v k. ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

A) nesouhlasí 
  

1. s nabytím budovy čp. 225 v k. ú. Krásné Březno za částku 1.300.000,- Kč.

B) ukládá 
  

 Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi 
primátora

Termín: 31. 12. 2019

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

17. Pronájem části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: na základě schváleného záměru radou, byly doručeny městu dvě nabídky.
- Majetková komise doporučuje schválit nabídku 26,- Kč/ m²/rok
- druhá nabídka byla 16,- Kč/ m²/rok – nabídneme náhradní prostor
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

540/23R/19
Pronájem části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. pronájem části pozemku p. č. 366/1 o výměře 84 m2 z celkové výměry 5019 m2 v k. ú. 
Skorotice u Ústí nad Labem zájemcům v tomto pořadí:
1. Klára Petrová, K Chatám 184, 403 40 Ústí nad Labem za částku 26,- Kč/m2/rok

2. Michaela Dvořáková, K Chatám 184, 403 40 Ústí nad Labem za částku 16,- Kč/m2/rok
za těchto podmínek:
a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
b) využití předmětné části pozemku - zahrada
c) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury

18. Pronájem části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: Majetková komise doporučuje schválit záměr pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

541/23R/19
Pronájem části pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. pronájem části pozemku p. č. 704/1 o výměře cca 68 m2 z celkové výměry 3798 m2 v k. 
ú. Brná nad Labem paní Janě Trachtové, U Viaduktu 5, 403 21 Ústí nad Labem za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) žadatel bere na vědomí, že na předmětné části bude probíhat akce „Kanalizace III. etapa 
– Brná“
d) podél komunikace musí zůstat manipulační pás o minimální šíři 0,5 m
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e) pozemek nesmí být oplocen
f) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury

19. Pronájem části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Všebořice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: Majetková komise doporučila schválit záměr pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

542/23R/19
Pronájem části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Všebořice

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. pronájem části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 36 m2 z celkové výměry 3657 m2 v k. 
ú. Všebořice paní Lence Nagozenski, Pod Vodojemem 10/14, 400 10 Ústí nad Labem za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) pozemek nesmí být oplocen
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

20. Prodej části pozemku p. č. 1930/10 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: Majetková komise doporučila schválit záměr prodeje pozemku (1 m²)
- jedná se o část pozemku, kde je umístěna rampa pro vozíčkáře
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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543/23R/19
Prodej části pozemku p. č. 1930/10 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) souhlasí 
  

1. s převodem části pozemku p. č. 1930/10 o výměře 1 m2 v k. ú. Ústí nad Labem formou 
prodeje společnosti Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, IČ 
75046962 za těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši 2.100,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu

B) ukládá 
  

 Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi 
primátora

Termín: 31. 12. 2019

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

21. Umístění kontejnerů na textil
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: Majetková komise obdržela jednu nabídku od společnosti DIMATEX CS spol. s. r. o.
- nabídka nesplnila podmínky
- revokace usnesení rady a schválení nového záměru nabídky nájemného ve výši 1 600,-Kč/1 ks 
kontejneru/rok bez DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

544/23R/19
Umístění kontejnerů na textil

Rada města po projednání

A) neschvaluje 
  

1. pronájem za účelem umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2m2, na částech 
pozemků p.č.:
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1.1. 3241/101 v k.ú. Střekov (ul. Nová)
1.2. 2499 v k.ú. Střekov (ul. Žukovova)
1.3. 176/223 v k.ú. Dobětice (ul. Šrámkova)
1.4. 861/3 v k.ú. Krásné Březno (ul. Neštěmická)
1.5. 684 v k.ú. Neštěmice (ul. Mlýnská)
1.6. 139/62 v k.ú. Bukov (ul. Baráčnická)
1.7. 4185/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. Masarykova)
1.8. 13 v k.ú. Habrovice (Habrovice)
1.9. 98/2 v k.ú. Strážky u Habrovic (Strážky)
1.10. 194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem (ul. Sokratova)
1.11. 1927 v k.ú. Klíše (ul. Štefánikova)
1.12. 86/3 v k.ú. Skorotice (ul. Bukovská)
1.13. 1941/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. SNP)
1.14. 493/1 v k.ú. Všebořice (ul. Havířská)
1.15. 1541 v k.ú. Bukov (ul. Masarykova)
1.16. 1626/31 v k.ú. Bukov (ul. Na Kohoutě)
1.17. 1534 v k.ú. Bukov (ul. Kapitána Nálepky)
1.18. 57/71 v k.ú. Všebořice (ul. Spartakiádní)
1.19. 73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská)
1.20. 1974/1 v k.ú. Klíše (ul. Klíšská),
společnosti DIMATEX CS spol. s r.o., IČ: 43224245

B) revokuje  usnesení číslo 441/17R/19
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 441/17R/19 ze dne 1. 7. 2019 v úplném znění

C) schvaluje 
  

1. záměr umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca 2m2, na částech pozemků p.č.:
1.1. 3241/101 v k.ú. Střekov (ul. Nová)
1.2. 2499 v k.ú. Střekov (ul. Žukovova)
1.3. 176/223 v k.ú. Dobětice (ul. Šrámkova)
1.4. 861/3 v k.ú. Krásné Březno (ul. Neštěmická)
1.5. 684 v k.ú. Neštěmice (ul. Mlýnská)
1.6. 139/62 v k.ú. Bukov (ul. Baráčnická)
1.7. 4185/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. Masarykova)
1.8. 13 v k.ú. Habrovice (Habrovice)
1.9. 98/2 v k.ú. Strážky u Habrovic (Strážky)
1.10. 194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem (ul. Sokratova)
1.11. 1927 v k.ú. Klíše (ul. Štefánikova)
1.12. 86/3 v k.ú. Skorotice (ul. Bukovská)
1.13. 1941/1 v k.ú. Ústí nad Labem (ul. SNP)
1.14. 493/1 v k.ú. Všebořice (ul. Havířská)
1.15. 1541 v k.ú. Bukov (ul. Masarykova)
1.16. 1626/31 v k.ú. Bukov (ul. Na Kohoutě)
1.17. 1534 v k.ú. Bukov (ul. Kapitána Nálepky)
1.18. 57/71 v k.ú. Všebořice (ul. Spartakiádní)
1.19. 73 v k.ú. Vaňov (ul. Vaňovská)
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1.20. 1974/1 v k.ú. Klíše (ul. Klíšská)
za podmínek:
a) nájemné ve výši min. 1 600,-Kč/1 ks kontejneru/rok bez DPH
b) četnost vývozu kontejnerů dle potřeby, min. 1 x týdně včetně úklidu textilu v okolí 
kontejnerů
c) umístění kontejnerů nebude zasahovat do průjezdních či průchozích profilů komunikací
d) bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

22. Plán využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: v souladu s usnesením ZM bylo uloženo RM vypracovat ,,Plán využití finančních 
prostředků pro rozvoj Předlic“
Základní přehled akcí, které jsou rozděleny do 4 bloků:
1. Rekonstrukce náměstí Prokopa Velikého
2. Školní náměstí – architektonická soutěž na revitalizace náměstí a jeho okolí
3. Marxova ulice
4. Kolonie – informační panel u pomníku
Budeme postupovat dle finanční a časové náročnosti.
Ing. Fialová: Je vytvořen časový rámec?
- finanční prostředky nebudou stačit
- jakým způsobem se bude postupovat?
Ing. Dařílek: Zpracován námět, plán musí být projednán radou a schválen zastupitelstvem.
Ing. Fialová: Podněty na doplnění?
Ing. Dařílek: Tyto peníze jsou investiční, jsou z prodeje majetku.
Ing. Tošovský: Největší investice by byla rekonstrukce náměstí Prokopa Velikého – zlepšení 
prostředí i v prostředí jezera Milady.
Ing. Dařílek: Náměstím Prokopa Velikého prochází silnice 2. třídy, která je ve vlastnictví 
Ústeckého kraje.
- pokud bude schválen plán, byla by provedena revitalizace komunikace, možnost doplnění 
cyklopruhů, aby to mělo nějakou návaznost.
Ing. Fialová: V případě, že prostředky nebudou dostačující, tak se nebude pokračovat?
Ing. Dařílek: Pokud vyjde realizace náměstí na 12 mil. Kč, asi se nevejdeme do částky z prodeje 
Centropolu.
Ing. Habrová: Návrh na vytvoření harmonogramu.
Ing. Dařílek: Bude muset proběhnout architektonická soutěž.
- podle výsledku projektu můžeme pokračovat dál.
Ing. Fialová: Nejprve se vytvoří projektová dokumentace náměstí a podle toho, kolik peněz zbyde, 
podle toho budou dělat další věci.
Ing. Dařílek: - návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

545/23R/19
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Plán využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic

Rada města po projednání

A) souhlasí 
  

s plánem využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic

B) ukládá 
  

 Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi 
primátora

Termín: 16. 9. 2019

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

23. Název zastávky MHD
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: Předložen návrh městského obvodu centrum na vybudování nové zastávky ve 
Skoroticích od 15. 12. 2019 nová zastávka MHD – Nové Skorotice, s přispěním Adlera. Bude 
upraven provoz na linku MHD č. 15 a 16.
Vznikne nová zastávka – obousměrná.
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení: při hlasování nepřítomna - Ing. Fialová
 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

546/23R/19
Název zastávky MHD

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. název nové zastávky MHD „Nové Skorotice“ v ul. Petrovická v Ústí nad Labem

24. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2019
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: ZM schválilo dotaci ve výši 1 100 000,- Kč pro společnost Collegium Bohemicum, 
o. p. s. na částečnou úhradu nákladů činnosti – celoroční provoz.
- pan ředitel poslal žádost o navýšení částky o 250 tis. Kč
- celková výše dotace 1 350 tis. Kč.
- součástí žádosti byl i rozpočet na letošní rok včetně informace o stavu přípravy výstavy,,Naši 
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Němci“.
- společnost získala na přípravu expozice investiční dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 52 
mil. Kč.
- z této částky však nemohou být použity prostředky na provoz společnosti.
- navýšený finanční příspěvek pro společnost Collegium Bohemicum, o. p. bude použit z 
nedočerpaných finančních prostředků odboru kultury, sportu a sociálních služeb z ,,Programu pro 
poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.
- odchod asistentky na mateřskou, vedlo ke zvýšení mzdových nákladů na zástup a právní služby s 
bývalou ředitelkou.
Ing. Tošovský: Do r. 2020 by měla být výstava, běží vše jak má?
Bc. Čmejlová: Proběhne podepsání smlouvy o konání výstavy.
- na jaře 2020 bude výstava otevřena.
- pan ředitel chce pozvat politické špičky obou států. Konkrétní termín ještě není.
Ing. Nechybová: Součástí je vyjádření pana ředitele, pokud náklady na provoz převýší částku, tak 
se to musí řešit.
- příspěvek ze strany města je 1,5 mil. Kč
Mgr. Vlach: Pan ředitel součástí investiční dotace poptává i servisní aktivity, které souvisí se 
zabezpečením provozu. Provozní aspekt není součást investiční dotace.
Bc. Čmejlová: žádost o dotaci je podaná na příští rok, ředitel počítá s otevřením výstavy příští rok. 
Pan ředitel chce pozvat spolkovou kancléřku, premiéra, oba prezidenty
Mgr. Ševcovic: nemáme kompletní informace
Mgr. Vlach: Je to na poradu s panem ředitelem a i se zástupci ministerstva zahraničí. Návrh na 
vyvolání jednání s Collegiem, ministerstvem zahraničí. Jedná se o velkou akci.
Ing. Tošovský: Uvědomuje si pan ředitel, že je na čase stanovit nějaké datum?
- jedná se o důležité hosty.
Bc. Čmejlová: Chceme oslovit pana ředitele o podání více informací.
Mgr. Vlach: předpoklad Collegia je, že na začátku prosince bude podepsána smlouva se 
shotovitelem.
Ing. Nechybová: Požádáme pana ředitele, aby do 16. 9. 2019 aktualizoval informaci o stavu k 
přípravě projektu výstavy,, Naši Němci“, je to z června, s tím, že se udály nějaké kroky.
Bc. Čmejlová: Do konce roku bude muset Collegium vrátit bezúplatnou půjčku 1,3 mil.
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

547/23R/19
Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2019

Rada města po projednání

A) souhlasí 
  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 Odboru 
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kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Collegium 
Bohemicum, o. p. s., IČ 27309231, o částku 150 tis. Kč na celkovou výši dotace 1 250 tis. 
Kč a s následným uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je 
částečná úhrada nákladů na činnost „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“.

B) ukládá 
  

 Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora Termín: 16. 9. 2019

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

25. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

- materiál byl stažen

26. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – žádost o navýšení dotace na rok 
2019

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: předložena žádost o navýšení dotace na rok 2019 pro výtvarné umění lidem, které 
provozuje Galerii Emila Filly.
- žádost byla podána o navýšení o 300 tis. Kč
- kulturní komise po projednání navrhuje maximálně navýšit částku o 100 tis. Kč
- požadavek o navýšení je odůvodněn tím, že letos byla ponížena dotace z ministerstva kultury a 
trápí je vysoký nájem a energie v prostorách bývalé Armaturky
- letošní rok musí proběhnout výstava ve stávajících prostorech
- řeší stěhování galerie do jiných prostor, které budou v centru města a budou přístupnější
- výrazně ponížena řeší případnou změnu
Ing. Nedvědický: už jsme schvalovali navýšení v loňském roce, paní náměstkyně s ředitelkou 
jednala, nabízela jí různé exkluzivní prostory: Kulturní dům, Kladívko, Národní dům. Vše paní 
ředitelka odmítala.
Ing. Nechybová: je to problém, který řešíme už opakovaně, každoročně
- poslední návrh ze strany paní ředitelky byl vytipovaný prostor pod Mariánskou skálou, ten je ale 
v dlouhodobém pronájmu. Když byl tento prostor prázdný, tak ten zájem nebyl.
- město nedisponuje prostory, které by se jí pro galerii líbily
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení: hlasování se zdržel - Mgr. Ing. Nedvědický
 pro 7, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

548/23R/19
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – žádost o navýšení 
dotace na rok 2019
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Rada města po projednání

A) souhlasí 
  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 Odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Lidé 
výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.,
IČ 25049011, o částku 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 600 tis. Kč a následným 
uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada 
nákladů na „Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly“

B) ukládá 
  

 Ing. Věre Nechybové, náměstkyni primátora Termín: 16. 9. 2019

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

27. Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 - SPORT UNION, z.s.
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: předložena žádost o navýšení dotace na akci ,,SPORT UNION“, z.s. o 50 tis. Kč.
- došlo ke změně místa konání, ze Slunety je akce pořádána na Zimním stadionu
- důvodem navýšení dotace je více nákladů spojených s pořádáním této akce – vyšší náklady na 
nájemné, více přihlášených dětí – vyšší počet trenérů, technika
Ing. Fialová: jsem zásadně proti
- dochází k sanaci nákladů, které nevznikají příčinou města
Bc. Čmejlová: - návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení: Původní návrh na usnesení (schvaluje) nebyl přijat, proto se hlasovalo o 
opětovném zařazení materiálu, aby byl materiál postoupen k projednání 
do ZM.
 pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

549/23R/19
Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 - SPORT UNION, z.s.

Rada města po projednání

A) nesouhlasí 
  

1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární 
město Ústí nad Labem“ pro subjekt SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) o částku 50 tis. 
Kč na celkovou výši dotace 250 tis. Kč a následným uzavřením dodatku ke smlouvě o 
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poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených s akcí „51. 
GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“.

B) ukládá 
  

 Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora Termín: 16. 9. 2019

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

28. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu "Cyklistické akce pořádané subjekty na 
podporu cyklistiky"

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: jedná se o žádost o dotaci od společnosti Bicykl Team Ústí nad Labem z.s., žádají o 
100 tis. Kč na akci ÚSTECKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL – ÚSTÍ MTB CUP 2019“
- po projednání bude poskytnuta dotace ve výši 60.000,- Kč
- jedná se o 5 závodů, které proběhnou na Sřížovickém vrchu, v Letním kině a v prostoru bývalé 
Armaturky
Ing. Tošovský: splnily datum podání, je to 5 závodů mládeže, cca 70 dětí
- všichni lidé kolem to dělají zadarmo
- 60 tisíc by jim velice pomohlo zrealizovat poslední závod v prostoru bývalé Armaturky
Mgr. Vlach: jedná se o 6. ročník, mnohem lepší by bylo zažádat dopředu
Mgr. Ševcovic: rodiče ze škol na Stříbrníkách sami dotují tuto akci
- podpora akce
- zájem dětí je velký
Ing. Nechybová: souhlas se zkrácením lhůty podání žádosti do května, zjednoduší se celý proces
- případů je každoročně spousta, že žadatelé si žádají později, kdy akce už byla dávno realizovaná 
a my se k ní teprve vracíme
- budu dávat protinávrh
Mgr. Ing. Nedvědický: navrhuji, aby byly pevně stanoveny termíny, konečný termín žádosti o 
dotace
Bc. Čmejlová: - návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení: hlasování o původním návrhu: 2 - Mgr. Ing. Nedvědický, Ing. Fialová
Ing. Nechybová: protinávrh v bodě A) nesouhlasí, bod B) zůstává
hlasování o protinávrhu: 0,2,6 (proti: Ing. Nechybová, Konečný)
 pro 6, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

550/23R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu "Cyklistické akce pořádané 
subjekty na podporu cyklistiky"

Rada města po projednání
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A) souhlasí 
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ a 
následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) poskytnutí dotace Bicykl Team Ústí nad Labem z.s. (IČ 061 60 964) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „ÚSTECKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL – ÚSTÍ MTB CUP 
2019“ ve výši 60.000,- Kč.

B) ukládá 
  

 Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora Termín: 16. 9. 2019

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

29. POskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: žádost o dotaci ve výši 12. 160,-Kč na akci,,Návštěva Obrazárny ve Zwingeru v 
Drážďanech“
- komise navrhla poskytnout příspěvek ve výši 8.500 Kč
- paní Petráková je vedoucí výtvarného kroužku pro seniory v DDM
- tento kroužek provozuje bezplatně, jedná se zhruba o 20 seniorů
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení: v 15:10 hod odchod: Mgr. Vlach, Konečný, Mgr. Ševcovic
 pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

551/23R/19
POskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Paní Růženě Petrákové, (nar.: 11.2.1944 ) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Návštěva Obrazárny ve Zwingeru v Drážďanech“ ve výši 8.500,- Kč
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30. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD. : předložen návrh na odsouhlasení přijetí peněžitého daru na realizaci 
projektu ,,Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

552/23R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 souhlasí 
  

A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace, IČ 
44553234:
- ve výši 8 855,- Kč na období od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019
- ve výši 13 340,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvkové organizace, IČ 44555229:
- ve výši 26 302,- Kč na období od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019
- ve výši 39 782,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020
c) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202:
- ve výši 10 854 Kč na období od 01. 10. 2019 do 31. 12. 2019

2. s poděkováním za poskytnuté dary

31. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD. : poskytnutí finančních prostředků do provozu MŠ a domovům pro seniory 
Dobětice – oprava nouzového systému
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

553/23R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
45 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 45 tis. Kč v položce 
Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 45 tis. Kč na 
pokrytí provozních nákladů takto:
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 30 tis. Kč
Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, p. o. 15 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 650 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 650 tis. Kč v položce 
Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku
na provoz ve výši 650 tis. Kč Domovu pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci, na 
zajištění opravy systému nouzové komunikace sestra - klient

32. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové 
organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD. : jedná se o průtočky z Fondu Ústeckého kraje a z MŠMT na Šablony II a 
dále v rámci výzvy,,Podpora integrace romské menšiny v roce 2019“ z MŠMT pro ZŠ Školní 
náměstí.
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

554/23R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
50 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu „Noc snů 
pro postižené děti 2019“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
647,44 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 647,44 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Výzvy 
02_18_063 – Šablony II., Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem,
Stříbrnická 3032/6, příspěvkové organizaci ve výši 647,44 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
390,60 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 390,60 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 
Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 390,60 tis. Kč v rámci Výzvy 
„Podpora integrace romské menšiny v roce 2019“

33. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD. : jedná se o zapojení pojistných náhrad po škodách
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

555/23R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 161,54 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté 
pojistné náhrady) ve výši 161,54 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 
organizace v celkové výši 161,54 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 
města v rámci pojistných událostí, takto:
ZŠ Hluboká, p. o. 21,80 tis. Kč
MŠ U plavecké haly, p. o. 4,82 tis. Kč
DDM a ZpDVPP, p. o. 22,49 tis. Kč
Domov Velké Březno, p. o. 19,47 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 12,44 tis. Kč
ZOO Ústí nad Labem, p. o. 45,75 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 34,77 tis. Kč

34. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na provoz 
Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. na zajištění kulturních akcí

Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD. : bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

556/23R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na 
provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. na zajištění kulturních 
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akcí

Rada města po projednání

 schvaluje 
  

1. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
563 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací ve výši 563 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko 
města Ústí nad Labem na kulturní akce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 563 
tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění následujících 
kulturních akcí takto:

- „Mezinárodní jazz & blues festival 2019“ 408 tis. Kč
- „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 29. ročník“ 100 tis. Kč
- „50. ročník Ústeckého poháru“ 55 tis. Kč

35. Revokace usnesení Rady města č.465/18R/19 ze dne 8. 7. 2019 
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD. : revokace usnesení týkajícího se projektu Technických klubů, které se 
řešily s Krajským úřadem, který rozhodl, že partnerem bude přímo příspěvková organizace.
- návrh na usnesení v předloženém znění

           
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

557/23R/19
Revokace usnesení Rady města č.465/18R/19 ze dne 8. 7. 2019 

Rada města po projednání

A) revokuje  usnesení číslo 465/18R/19
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 465/18R/19 ze dne 8. 7. 2019 v bodě B) a C)

B) souhlasí 
  

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
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pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace jako partnera s finančním podílem do 
OP VVV výzvy IKAP II, projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 Ústeckého kraje 
A, klíčová aktivita Technické kluby.
2. s uzavřením Smlouvy o partnerství v rámci OP VVV výzvy IKAP II, projekt 
Implementace Krajského akčního plánu 2 Ústeckého kraje A, klíčová aktivita Technické 
kluby, mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Domem dětí a mládeže a Zařízením pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 75150131.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 2

Lukáš Konečný

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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