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 Z ÁP I S 

z 25. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 16. 9. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města. 

Omluveni:  Mgr. Zrníková – pozdější příchod (9,30 h) 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Yveta Tomková 

   MUDr. Jiří Madar 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

36. staženo  
       

37. Úplatné nabytí pozemku p. č. 955 v k. ú. Předlice 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

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

 

39. M + M servis, s.r.o. – Žádost o ukončení Rámcové smlouvy pro správu a údržbu  

      Městských sadů v Ústí nad Labem dohodou 

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

 

40. Organizační změny    

      Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

41. Změna ve složení školské komise RM 

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

 
Hlasování o doplněném programu: 5, 0, 0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Materiál č. 16 – v pozvánce uvedený na stůl  

Dodatek č. 49 k materiálu č. 33 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 

 

 



Zápis z 25. RM 

2 

 

1.   Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: přehled plnění úkolů zadaných RM – písemný materiál je předložen na stole  

- návrh na usnesení: RM bere na vědomí plnění usnesení RM 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

684/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí - státní příspěvek na výkon pěstounské  

    péče 

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Ing. Šťastná: úvodní slovo - vysvětlení poskytování příspěvku: OSV dostává na uzavřené  

smlouvy s pěstouny 48 tis. Kč za každou uzavřenou smlouvu,  pokud dojde k  

přechodu smluv –  uzavření s někým jiným, jsme povinni to nahlásit ÚP 

- rozdíly v částkách - dochází ke krácení o alikvotní část 

- prostředky od ÚP - jsou to účelově vázané prostředky 

- hradíme to, co ukládá metodický pokyn MPSV vč. např. příspěvků na tábory, 

pomůcek,  režijní výdaje (mzdy pro příslušné pracovníky) atd. 

 

Hlasování o usnesení: 5, 0, 0 

 

685/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí - státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

     
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 4 tis. Kč – pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:   

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

prostředky z úřadu práce 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 104 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 108 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 84 tis. Kč – zvýšení nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 84 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 84 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 24 tis. Kč – zvýšení nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a s věřeným dětem, jako 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 24 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 24 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 

pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu 

nad výkonem pěstounské péče 

4. rozpočtové  opatření   odboru   sociálních   věcí   a   kanceláře tajemníka ve výši 

666 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám 

v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem 

pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 666 tis. Kč v položce účelové 

prostředky (pěstounská péče) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 476 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 164 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 26 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

3. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru  

    hospodářské správy  

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Ing. Šťastná: úvodní slovo - obdržela jsem na základě zpracovaného projektu dotaci na  

SPOD, požadovali jsme 20 mil. Kč, ministerstvo nám dotaci zkrátilo na 19 mil. Kč  

-   informace o použití dotace – na mzdy, zdravotní a sociální pojištění, pronájem 

kanceláří, vzdělávání pracovníků, provoz služebního auta, výdaje pro MNT atd.  

p.Tomková: dotaz proč byla dotace zkrácena 

Ing. Šťastná: ministerstvo mělo určitou částku, kterou nemohou překročit, byly kráceny i  

ostatní obce 

Ing.Nechybová: dotaz, zda se dotace vyčerpá do konce roku  



Zápis z 25. RM 

4 

 

Ing. Šťastná: budeme se snažit vyčerpat celou částku  

Hlasování o usnesení: 5, 0, 0 

 

686/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy  

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS v celkové výši 7 485 tis. Kč 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto:      

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 7 485 tis. Kč 

v položce účelové prostředky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 4 798 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 682 tis. Kč 

v položce povinné pojistné   

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 640 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 265 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

  

4. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí – dotace na výkon sociální práce 

    Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

Ing. Šťastná: úvodní slovo - nová dotace pro letošní rok –  požádáno o dotaci na MPSV za  

ÚMO – dotace účelová, neinvestiční – na výkon sociální práce (přenesený výkon  

státní správy) – není na celý rok, jen na poslední měsíce t.r. 

- příští rok – opět požádáme i pro ÚMO na celý rok  

- v přepočtu to vychází 100 tis. Kč na 1 pracovníka (bez specifikace) 

Mgr.Javorčák: tato dotace letos poprvé, budeme se snažit získat peníze i pro MO v r.2016 

- MO ušetří na provozních výdajích (mzdových prostředcích)  

Hlasování o usnesení: 5, 0, 0 
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687/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí – dotace na výkon 

sociální práce 

    
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 2 340 tis. Kč  - zapojení 

neinvestiční účelové dotace poskytnuté MPSV takto:       

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 340 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 200 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce (mzdové prostředky a povinné pojistné) takto: 

- MO Město                                                                                500 tis. Kč 

- MO Severní Terasa                                                                  300 tis. Kč 

- MO Neštěmice                                                                         200 tis. Kč 

- MO Střekov                                                                            200 tis. Kč  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 598 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 202 tis. Kč 

v položce povinné pojistné   

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 340 tis. Kč 

v položce účelové prostředky   

     

5. „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – schválení výsledku výběrového  

     řízení na dodavatele 

     Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: úvodní slovo - proběhla další 2 jednání hodnotící komise – informace o  

výsledku – nedošlo ke změně pořadí jednotlivých uchazečů  

- předkládáme RM pořadí uchazečů o VZ 

Ing.Nechybová: zpráva o hodnocení nabídek - chybí 1 podpis člena komise 

Ing. Šartnerová: chybí podpis p. Štěpaře, druhého jednání komise se neúčastnil (omluvil se,  

byl na dovolené) 

- komise byla usnášeníschopná, je to v pořádku  

Ing.Nechybová: analýza čerpání dotací z MMR ČR – snaha efektivně využít prostředky  

v období 2007-2013 -  bylo uvažováno o fázování projektů v tomto období vč. velkých  

projektů 

- OP – dotaz, zda k něčemu takovému došlo – zda byl mapován stav projektů, zda 

jednal někdo s ROP Severozápad a poukazoval, že bude ohrožena realizace 

projektu 

Ing. Šartnerová: proběhlo jednání na jaře 2015 s vedením města a s ředitelkou Havlicovou zde  

na MmÚ, kde bylo uvedeno, že jsou to poslední 2 projekty a oni budou moci jednat a  

posuzovat jednotlivé projekty až na základě toho, jak budou tyto projekty probíhat   

(jednání bylo obecné) 

- měli jsme zpracovány právní posudky a bránili se nařčení uchazečů 
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- informace o 15 denní lhůtě, která poběží, budeme muset jako město hledat právní 

cesty, nemůžeme VZ jako město zrušit  

- ROP bude s podobnými projekty počítat v budoucnu  

- vydání rozhodnutí – uvidíme, jaký bude následný proces (zda se budou bránit u 

ÚHOS) 

Ing.Nechybová: hrozí nesplnění indikátorů a sankce ze strany Evropské komise  

Ing. Šartnerová: na ÚRR  tvrdí, že budou posuzovat míru té sankce 

- ÚHOS zakázal podpis smlouvy – mohlo se dále jednat  

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

688/15  

„Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – schválení 

výsledku výběrového řízení na dodavatele 

       
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Elektronický odbavovací systém 

pro cestující“ takto: 

                1. EM TEST ČR, spol. s r.o., Jiráskova 1284, Vsetín 

                2. Mikroelektronika spol. s r.o., Dráby 849, Vysoké Mýto 

                3. CHAPS spol. s r.o., Bráfova 1617/21, Brno 

B) s c h v a l u j e 

1. přidělení veřejné zakázky na akci „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí (nejvyšší počet získaných bodů) 

t.j. EM TEST ČR, spol. s r.o., Jiráskova 1284, Vsetín, IČ:62362771 s nabídkovou 

cenou 48 204 948,00 Kč včetně DPH  
       

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

    SoD č. 3 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

       

Ing. Šartnerová:  úvodní slovo - předložen upravený materiál ( minule byl stažen), byl tam  

nesoulad v rozpočtu 

- provedli jsme kontrolu jednotlivých položek  

- nyní předkládáme upravený dodatek v uvedené částce  

- nemá vliv na rozpočet města, bude čerpáno z rezervy  

Ing.Nechybová: zdůvodnění popisuje navýšení víceprací 

Ing. Šartnerová: součástí kolovadla jsou i fotografie  

- v délce celého úseku byla jiná skladba podloží 

- informace o řešení zábradlí u uvedených zastávek  

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
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689/15 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 3 

       
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ 

 

7. Smlouvy o poskytnutí dotace – Inteligentní zastávky a Elektronický odbavovací  

    systém pro cestující 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: úvodní slovo -  schválení poskytnutí dotace na tyto 2 uvedené akce, částky  

jsou uvedeny v písemném materiálu  

- situace je složitá, způsobilé výdaje – 65 tis. Kč – jsou to nízké náklady, zahrnovaly 

by PD a studii proveditelnosti 

- prodloužení termínu – budeme jednat s ROP 

- žádost o vyjádření Ing. Brabence – viz. příloha č. 1  

- inteligentní zastávky – běží 15 denní lhůta – informace o dalším postupu  

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

690/15 

Smlouvy o poskytnutí dotace – Inteligentní zastávky a 

Elektronický odbavovací systém pro cestující 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Inteligentní 

zastávky (reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/85.01391) 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Elektronický 

odbavovací systém pro cestující (reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/85.01390) 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 

rady regionu soudržnosti Severozápad dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

 
 T: 22. 9. 2015 
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8. Integrovaný dopravní systém (IDS) 

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

   

Ing.Dařílek: úvodní slovo - město Ústí n.L. uzavřelo s ÚK dohodu o přistoupení k IDS  

 do 31.12.2016  

- vloni na základě smlouvy mezi městem a krajem byly integrovány některé linky, 

které obsluhovaly okolní obce (Ryjice, Chabařovice atd.)  

- složité kalkulační převody mezi městem a krajem – zajistit smluvnímu 

provozovateli dotaci příp. ztrát (sestaveno na základě tržeb ze dvou předchozích 

let) 
- informace o využití MHD přes čipové karty 

- smlouvu bude schvalovat ZM – stejným způsobem postupuje ÚK 

- pokud budou změny jen v dodatcích – přílohách – schvalování bude v pravomoci 

RM (např. změny linek atd.) 

- vyjádření Mgr. Studenovského – smlouva je právně v pořádku  

p.Dufek: dotaz na úpravy tarifů – u dětských jízdenek 

Ing.Dařílek: pokud ZM smlouvu schválí – přenos povinností na smluvního dopravce po 

uzavření smlouvy 

- DP byl účasten při celém procesu – informace o postupu např. u dětských jízdenek 

=  na celém území musí být jednotné podmínky 

- smlouva mezi městem a DP – provoz linek mimo území města – zde je nutné 

upravit tarif (např. Chlumec) 

- stanovení tarifů na základě smlouvy mezi městem a DP 

- kraj bude dorovnávat ztráty z dětských jízdenek, ale nejsou ochotni dorovnávat 

přepravu osob nad 70 let (DP ji má zdarma), protože kraj nevozí seniory nad 70 let 

zdarma  

MUDr.Madar: po roce dojde k vyhodnocení s krajem – hledání úspor v nákladech na dopravu 

Ing.Dařílek: pokud se město rozhodne měnit rozsah o více než 10 % - musí to město projednat  

s krajem  

- DP provedl samostatný mobilitní průzkum – příprava společenské objednávky  

- minimální doba průzkumu je 6 měsíců, do RM bude předložen materiál se žádostí 

o prostředky na tuto studii 

- vysvětlení mechanismu porovnávání tržeb (2 roky zpětně) tj. pro r. 2017 – bude to 

rok 2015 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
 

691/15 

Integrovaný dopravní systém 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou s Ústeckým krajem 

 B )  uk l ádá  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

         T: 23. 9. 2015 
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9. Zajišťování nucených odtahů na území Statutárního města 

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

   

Ing.Dařílek:  úvodní slovo -  připraven návrh smlouvy, který navazuje na stávající koncesní  

smlouvu  

- informace o situacích, kdy je „vynucen“ odtah (povinnost odstranit vozidlo  a 

blokové čištění na území města) 

- město se zavazuje DP poskytnout finanční krytí při podávání  žalob (soudní výlohy 

– jedná se de facto o pohledávky města) – refundace  

- text smlouvy projednán s Mgr. Studenovským  - připomínky projednány a 

vysvětleny  

- právní kancelář DP před 3 dny učinila 3 úpravy  v návrhu smlouvy  

- projednání v DP – představenstvo se nesešlo vzhledem k jeho obměně a časovému 

presu 

- informace o stanovisku DP – nemají připomínky (informace ze včerejšího dne) 

MUDr.Madar: otázky k bodům smlouvy – chyba je, že nikde není cenotvorba  

- je to závažné pro obyvatele města – vliv města na cenotvorbu 

- nejasný bod 4.4. – DP nesmí svěřit třetí osobě – citace  

Ing.Dařílek: cenotvorba – město má platné nařízení obce, DP nesmí účtovat vyšší cenu než je  

stanovena v tomto platném nařízení města  

- v nařízení je maximum  2 300 Kč, nyní se vybírá 1 800 Kč  

- DP zajišťuje samotný odtah – rozhodnutí o odtažení vozidla rozhodne policista 

nebo vlastník pozemní komunikace (město) – pokud špatně nařídí odtah – hradí ho 

město  

- v kolovadle jsou vzory rozhodnutí pro policii a vlastníka komunikace  

Ing.Nechybová: před podpisem smlouvy dodat stanovisko právníka a znění 3 úprav DP 

Ing.Dařílek: návrh na usnesení: RM schvaluje smlouvu v upraveném znění (drobné úpravy ve  

4 článcích) 

 

Hlasování o usnesení:  6, 0, 0 

 

692/15 

Zajišťování nucených odtahů na území Statutárního města 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o komplexním zajištění agendy Nucených odtahů v upraveném 

znění 

     

10. Agentura ochrany přírody a krajiny – výzva k provedení zásahu ke zlepšení stavu  

      významného stromu 

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

       

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 6, 0 0 
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693/15 

Agentura ochrany přírody a krajiny – výzva k provedení zásahu 

ke zlepšení stavu významného stromu 

       
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. souhlas vlastníka p.p.č. 78/1, k.ú. Kojetice u Malečova s provedením zásahu ke 

zlepšení stavu významného stromu (lípa) orgánem ochrany přírody či jím vybraným 

zhotovitelem 

B )  s ch va lu j e  

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

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

 

11. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – lanová dráha 

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

       

Ing.Dařílek: úvodní slovo – při schvalování rozpočtu na r. 2015 předložil DP požadavek na  

větší rozsah oprav  

- požadavek zněl na 950 tis. Kč – při pojednávání rozpočtu bylo přislíbeno, že tato 

částku bude poskytnuta v průběhu roku 2015 

- mám zde dopis, na základě kterého bylo toto požadováno DP  

- plán opravy byl ještě navýšen  

- informace o periodicitě provádění oprav na lanové dráze  

- město hradí skutečně provedené opravy na lanové dráze, jinak si opravy DP 

zajišťuje sám  

Ing.Nechybová: sestavení rozpočtu města – není jasné proč položka 950 tis. Kč nebyla  

„vložena“ do rozpočtu města 

- existuje jen ústní příslib plnění  

- takto předložené zdůvodnění je pro mě nedostatečné  

Ing.Dařílek: jako doplněnou přílohu předám p.Gloserové  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
 

694/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – lanová dráha 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a FO ve výši 275 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 275 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

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

částku 275 tis. Kč v položce provoz lanové dráhy 
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12. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba a opravy místních  

      komunikací 

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

      

Ing.Nechybová: postrádám podrobnější rozklad finančních prostředků – ul. Lužická – není  

uveden rozsah opravy  komunikace 

- podle jakého klíče se ulice vybírají – nedostatečné zdůvodnění 

Ing.Dařílek: informace o výchozí tabulce ( 9,5 mil Kč) – selektovalo se, vycházeli jsme  

z projednání s vedením města  

MUDr.Madar: do konce roku opravy za 5 mil. Kč, nyní návrh oprav za 3 mil. Kč, diskuse o 2  

radarech ve Vaňově  

- radary ul. Hostovická, Sociální péče – zbytečné  

Ing.Dařílek: ve Vaňově se uvažuje o 2 nových + výměna 1 stávajícího radaru, cena 1 ks je do  

100 tis. Kč, je solární – dá se umístit příp. jinam – není pevně ukotven 

- konečné ceny vzejdou z VŘ (vycházíme z tabulkových cen)  

- vycházíme z požadavků občanů (podnětů je cca 150, některé se dublují) 

- materiál vzhledem k diskusi stahuji, zpracujeme ho znovu  
 

13. RO ODM – Obnova výmalby vestibulu u zámku Trmice 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse. 

  

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

    

695/15 

RO ODM – Obnova výmalby vestibulu u zámku Trmice 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a 

evidence majetku k zapojení účelového neinvestičního finančního příspěvku 

poskytnutého Ministerstvem kultury ČR ve výši 141,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši 141,00 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 141,00 tis. Kč na akci 

„Obnova výmalby vestibulu u zámku Trmice“ 
    

14. Záměr prodeje pozemků v osadě U Habrovického rybníka – doplnění pozemků 

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

        
Ing.Dařílek: úvodní slovo - jedná se o doplnění ještě nezveřejněného záměru v uvedené osadě 

 -  jsou to pozemky od Pozemkového úřadu – pokud dnes RM schválí – můžeme  

vyvěsit  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0 0 
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696/15 

Záměr prodeje pozemků v osadě U Habrovického rybníka – 

doplnění pozemků 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemkových parcel v osadě U Habrovického rybníka 

1.1 č. 260/35 o výměře 3 m
2
 (zastavěná plocha, stavba LV 277), k. ú. Habrovice 

1.2 č. 260/55 o výměře 21 m
2
 (zastavěná plocha, stavba LV 285), k. ú. Habrovice  

za těchto podmínek:  

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

b) vlastník stavby má předkupní právo k pozemku 

 

15. Úprava usnesení RM č. 491/15 ze dne 10. 6. 2015 

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

 

Ing.Nechybová: dotaz, kdy došlo k převodu na manželé Hlavaté? 

Ing.Dařílek: v průběhu zpracování smlouvy došlo k prodeji,  proto úprava usn. (než došlo  

k podpisu smlouvy, tak došlo ke změně vlastnictví) 

- v MK projednáno  

  Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

697/15 

Úprava usnesení RM č. 491/15 ze dne 10. 6. 2015 

      
Rada města po projednání 

 
A )  up ravu j e  

1 .  usnesení RM č. 491/15 ze dne 10. 6. 2015 v bodě A) 2. takto: 

a) za osoby oprávněné z věcného břemene „Mgr. Moniku Lexovou a Ing. Miloslava 

Lexu“ se doplňuje „Ing. Pavel Hlavatý a Eva Hlavatá“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

      

16. Tenisový areál – úprava nájemní smlouvy  (na stůl) 

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

 

Ing.Dařílek: úvodní slovo – materiál na stůl, na posledním jednání MK bylo dohodnuto, že  

předseda MK a ODM vstoupí do jednání s p. Livorou,  aby mohl být uzavřen dodatek  

k NS 

- p. Livora předložil finanční rozvahu – je součástí důvodové zprávy 

- byl vyzván, aby předložil upravenou výši nájemného, učinil tak 9.9. 2015  

- MK projednala a nesouhlasila – stanovila jiný klíč (porovnání s pronájmy 

tenisových kurtů na Severní Terase) 

- výpočet je specifikován – nájemné ve výši 94 tis. Kč, zbytek je nájem okolní 

zeleně, o kterou se oni musejí starat 
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- MK doporučila RM zrušit tu výpověď za předpokladu, že bude předložen dodatek 

k NS 

- jedná se o podstatnou změnu – nutné vyvěsit na ÚD na 15 dní 

- k 31. 9. 2015 končí NS - od 1.10. by příp. musel stávající nájemce areál předat zpět  

městu  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

698/15 

Úprava nájemní smlouvy - tenisový areál 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  zp ě t  

1. výpověď ze Smlouvy o nájmu a pronájmu pozemků ze dne 20.12.1994 TENIS 

CLUBU Ústí nad Labem, IČ: 18380514 ze dne 14.10.2014, za podmínky uzavření 

dodatku č. 2 dle bodu B)1. 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu a pronájmu pozemků ze dne 20.12.1994 se 

spolkem TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 18380514, 1994 na pronájem 

pozemků p. č. 422/1, 422/2, 422/3 a 422/4 vše v k. ú. Klíše, po uplynutí zákonné 

lhůty zveřejnění záměru pronájmu, za podmínek: 

a) nájemné ve výši 100 000,- Kč/rok 

b) snížení  celkové  výměry   tenisového   areálu o část pozemku p.č. 422/1 cca 

300 m
2
 

2. dodatek k Mandátní smlouvě o obstarání správy a údržby „Městského stadionu“ a 

výkonu dalších práv a povinností ze dne 11.12.2013, uzavřené s příspěvkovou 

organizací Městské služby Ústí nad Labem, z důvodu rozšíření areálu Městského 

stadionu o část pozemku p.č. 422/1 o výměře cca 300 m
2
 

 

17. Zastoupení města v BD Bukov 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

    

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

  

699/15 

Zastoupení města v BD Bukov 

       
Rada města po projednání 

 

A )  ruš í  
1. zmocnění Ing. Petra Schneidera, nar. 7. 11. 1966  

a) k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem, jakožto člena představenstva 

Bytového družstva Bukov, IČ 25468715 

 



Zápis z 25. RM 

14 

 

B )  ud ěl u j e  

1. zmocnění Mgr. Lence Jaremové, nar. 31.8.1974 

a) k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem, jakožto člena představenstva 

Bytového družstva Bukov, IČ 25468715 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Lence Jaremové 

a) předkládat čtvrtletní souhrnnou zprávu o činnosti BD Bukov Radě města 

      

37. Úplatné nabytí pozemku p. č. 955 v k. ú. Předlice 
      Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 

 

Ing.Dařílek: na základě žádosti firmy Acerbis  projednala MK nabídku na převod pozemku  

v Předlicích – popsáno v důvodové zprávě (informace o umístění pozemku)  

- je dáno na stůl z důvodu časového tlaku 

- vyjádření ORM – nedoporučují (citace stanoviska), MK také nedoporučila  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

700/15 

Úplatné nabytí pozemku p. č. 955 v k. ú. Předlice 
 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. úplatné nabytí pozemku p. č. 955 o výměře 1588 m
2
 v k. ú. Předlice 

 

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

 

Ing.Dařílek: RM schválila záměr – jedná se o zbytkový pozemek v Předlicích, na MK byla  

otevřena obálka s nabídkovou cenou 45,20 Kč/m
2
 

- MK doporučuje, bude předloženo do ZM  ke schválení  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0 0 

 

701/15 

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

formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s převodem částí pozemků p. č. 789/1 o výměře cca 3654 m
2
 z celkové výměry 

6417 m
2
  a  p. č. 780/31  o  výměře cca 3581 m

2
 z celkové výměry 7149 m

2
, oba 

v k. ú. Předlice (celková výměra pozemků cca 7235 m
2
) za těchto podmínek: 

a) kupní cena je 45,20 Kč/m
2
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b) žadatel společně s nabídkovou cenou uvede záměr se specifikací zamýšlené 

činnosti 

c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

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

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

tvořit zeleň 

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

0,5 m pro případné stavebně technické úpravy komunikace 

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

vedení vysokého napětí se svými ochrannými pásmy, vedení vodovodního řadu 

a vedení stoky splaškové kanalizace 

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

věcných břemen včetně geometrických plánů 

i) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající 

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

od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                  T:  23. 9. 2015     

39. M + M servis, s.r.o. – Žádost o ukončení Rámcové smlouvy pro správu a údržbu  

      Městských sadů v Ústí nad Labem dohodou 

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

 

Ing.Dařílek: materiál byl předložen na stůl – vychází z aktuální situace ohledně údržby  

v Městských sadech  

 - nevyhovující práce firmy M+M – návrh na ukončení smlouvy dohodou 

 

- takto předloženo RM ke schválení  

 - jsme schopni zajistit náhradním plněním – správu a údržbu sadů zajistíme  

- příprava nového VŘ  - urychlíme proces na nového správce sadů 

- dohodu o ukončení zpracovalo PEO MmÚ (na konci materiálu) 

- rámcová smlouva – za rok celkem 1,6 mil Kč za údržbu Městských sadů   

- do konce roku zbývá vyčerpat cca 275 tis. Kč – nutné zazimování kašen, hrabání listí 

- v materiál je uveden seznam těchto prací 

- finanční prostředky tedy bude čerpat jiná firma 

- pokuta – požádali si o zproštění, bude předloženo do ZM (částka nad 20 tis. Kč) 

- dohoda na provozování veřejných záchodků – dohoda s Fokusem, že toto zajistí  

- zvážit, zda by i nadále nemohl Fokus provozovat tyto záchodky i do budoucna 

(vyčlenění z údržby) 

- celková pokuta 120 tis. Kč + další drobné pokuty  

- vysvětlení vzniku výše pokuty (celková bude vyšší než 130 tis. Kč) 

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
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702/15 

M + M servis, s.r.o. – Žádost o ukončení Rámcové smlouvy pro 

správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem dohodou 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí   

1 .  žádost společnosti M + M servis, s.r.o., IČ: 25100734, o ukončení Rámcové 

smlouvy pro správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem dohodou ze dne 

17. 4. 2014 

B )  s ch va lu j e  

1. dohodu o ukončení Rámcové smlouvy pro správu a údržbu Městských sadů v Ústí 

nad Labem ze dne 17. 4. 2014 se společností M + M servis, s.r.o., IČ: 25100734,  ke 

dni 30. 9. 2015 

 

18. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385,  

      příspěvkové organizace 

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

       

Dr. Müllerová:  p.ředitelka byla jmenována od 1.7. 2015, platový výměr je v kolovadle  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

703/15 

Platový výměr ředitelky Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad 

Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

       
Rada města po projednání 

 
A )  A )  s t ano vu j e   

1. Mgr. Marcele Šrejberové, ředitelce Mateřské školy Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 10. 2015 (platový výměr č. 47/2015) 

B )  B )  po v ěřuj e   

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě A) tohoto usnesení 

 

19. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

Dr. Müllerová: jedná se o doprovodné vánoční akce  
 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
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704/15 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 

           
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací finančních prostřeků z rozpočtu roku 2015  

odboru školství, kultury, sportu a sociálních  služeb, určených na „vánoční 

doprovodné akce“ a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Mgr. Aleša Kymličková (IČ 46731890), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Štědrovečerní zpívání“ ve výši 15 tis. Kč 

b) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „Vánoční koncert projektu Fusion“ ve výši  

8 tis. Kč 

c) Benda Arts o.s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru v Ústí nad Labem“ ve 

výši 35 tis. Kč 

d) Contact Line, o.p.s. (IČ 26636280), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Pohádkové Vánoce od Mrazíka“ ve výši 5 tis. Kč 

e) Jan Moucha (RČ 710801/2923), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Velký country a Bluegrass koncert aneb Dárek dětem, dárek pro 

všechny“ ve výši 15,5 tis. Kč 

f) Marek Korbélyi (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 12,4 tis. Kč 

g) Romance (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 16,1 tis. Kč  

h) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Vánoce v Čechách, aneb od Adventu ke Štědrému 

dni“ ve výši 30 tis. Kč 

i) Ústecký dětský sbor, občanské sdružení (IČ 22846361), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Vánoční posezení s hudbou“ ve výši  

26 tis. Kč 

j) Junák - český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44227094), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Betlémské světlo“ ve výši  

2 tis. Kč 

k) Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Ústí nad 

Labem (IČ 44225466), na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vánoční 

posezení s hudbou“ ve výši 7 tis. Kč 

l) „Za Sebuzín krásnější, o.s.“ (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Mikulášská veselice“ ve výši 5 tis. Kč 

m) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Inflagranti, J. Vojtek - Vánoční koncert“ ve výši 40 tis. Kč 
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20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 a revokace usnesení Rady města č.  

      516/15 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

705/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 a revokace usnesení 

Rady města č. 516/15 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

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

v celkové výši 88 tis. Kč a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Oldřich Koza, RČ: 650107/2149, na akci „European Masters Gamec Nice 

2015“ ve výši 38 tis. Kč 

b) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067,  

na akci „EXTRALIGA STOLNÍHO TENISU – 1. Kolo 10. 9. 2015  

TJ SLAVOJ SEVEROTUK ÚSTÍ NAD LABEM vs. SKST SVIJANY 

LIBEREC“ ve výši 50 tis. Kč 

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

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

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

subjektům: 

a) Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., IČ: 030 46 958,  

na „Vybudování parkoviště“ ve výši 20 tis. Kč 

C) n e s o u h l a s í 

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu tomuto subjektu: 

a) Tělovýchovná jednota SPARTAK Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110,  

na „Výměnu podlahové krytiny sportovní haly TJ Spartak Ústí  

nad Labem“ ve výši 439.478,- Kč.    

b) „SK Brná, o. s.“, IČ: 270 40 968, na „Opravu vjezdu kabin SK Brná“  

       ve výši 100 tis. Kč 

D) r e v o k u j e  

1. usnesení Rady města č. 516/15 ze dne 10. 6. 2015 v bodě A), odst. 1 písm. a),  

a to v celém rozsahu 

E) z m o c ň u j e 

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

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

F) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, Ph. D., vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 
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2. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky 

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí  

nad Labem 

       T: 2. 12. 2015 

 

21. Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb z Fondu primátora 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

706/15 

Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb 

z Fondu primátora 

      
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

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

a sociálních služeb, určeného na podporu mimořádných žádostí zaslaných 

Kanceláři  primátora, Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. (IČ 

00674443), se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Praha, ve výši 4 030,- Kč na akci 

„Srdce pro civilky“ a následné uzavření smlouvy 

B) n e s c h v a l u j e  
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, společnosti Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice 

v Ústí n. L., o.z., (IČ: 25488627) na „22. Nadregionální konferenci Slámův den 

s mezinárodní účastí Novinky ve FES“ ve výši 30 000,- Kč 

C) z m o c ň u j e 

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí OŠKSS 
a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

D) u k l á d á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD, vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) 1. tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

 

22. Souhlas s nabytím majetku po zemřelém Bohumilu Okleštkovi 

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

 

Dr. Müllerová:  předložen návrh nesouhlasu s přijetím dědictví, jelikož obsahuje i movité  

věci, se kterými bychom měli problém se vypořádat  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
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707/15  

Souhlas s nabytím majetku po zemřelém Bohumilu Okleštkovi 

        
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í   

1. se zastavením dědického řízení po zemřelém Bohumilu Okleštkovi, narozeném dne 

24. 5. 1937, zemřelém dne 7. 9. 2013 
        

23. Souhlas s nabytím majetku – cenných papírů v dědictví po zemřelém Františku  

      Tenčíkovi 

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

  

Dr. Müllerová: zde je také předložen nesouhlas         
 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

708/15 

Souhlas s nabytím majetku – cenných papírů v dědictví po 

zemřelém Františku Tenčíkovi 

        
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1 .  se zastavením dědického řízení po zemřelém Františku Tenčíkovi, narozeném dne 

1. 2. 1948, zemřelém dne 21. 9. 2014 

 

24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

Dr. Müllerová: navrhujeme souhlas s přijetím daru ve výši 10 tis. Kč na vybavení školní  

zahrady pro MŠ Dobětice od firmy ImunomedicA, a.s.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

709/15 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
Rada města po projednání 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1 .  s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 10 000 Kč na pořízení 

vybavení na školní zahradu od společnosti ImunomedicA, a. s., se sídlem 

Chuderov 118, IČ 25009508, do vlastnictví Mateřské školy Dobětice, Ústí nad 

Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizace 
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25. Rozpočtové opatření  Kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu a  

      sociálních služeb  

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

710/15 

Rozpočtové opatření  Kanceláře primátora a odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb ve výši 200,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 

200,00 tis. Kč v položce provozní výdaje  

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

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

sociálních služeb, v položce ostatní činnosti o částku 200,00 tis.Kč 

 

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

      finančních prostředků  

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

  

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

711/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – přesun finančních prostředků  

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření  OŠKSS ve výši 191 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 191 tis. Kč v položce placené služby – veřejné osvětlení 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 191 tis. Kč v položce 

ostatní činnosti  

2. uspořádání akce „Den seniorů“ dne 30. 9. 2015 
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B) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. uspořádání akce „Dárci krve“ dne 29. 10. 2015 

      

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

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

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

      2015 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

712/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou 

formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce 2015 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 63 tis. Kč k zapojení účelové neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění 

bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové 

ochrany na území ČR v roce 2015 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 ve výši 63 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 45 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 18 tis. Kč 

v položce údržba a opravy místních komunikací 

B )  uk lád á  

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

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč dle bodu  

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

T: do 30. 11. 2015 

 

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

      účelových dotací z  MŠMT 

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
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713/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z  MŠMT 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

692,15 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 692,15 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Pod Vodojemem, 

příspěvkové organizaci, ve výši 692,15 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

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

574,17 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 574,17 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Hluboká, příspěvkové 

organizaci, ve výši 574,17 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

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

251,94 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 251,94 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Karla IV., příspěvkové 

organizaci, ve výši 251,94 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

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

529,46 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 529,46 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Stříbrnická, příspěvkové 

organizaci, ve výši 529,46 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

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

472,05 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 472,05 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Mírová, příspěvkové 

organizaci, ve výši 472,05 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

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

964,54 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 964,54 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Vojnovičova, příspěvkové 

organizaci, ve výši 964,54 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

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

251,94 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 251,94 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí  účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Jitřní, příspěvkové 

organizaci, ve výši 251,94 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 

29. Rozpočtové opatření OŠKSS a FO - příspěvek na provoz DS Bukov, p.o. 

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

       

Dr. Müllerová: předložen návrh na přesun 350 tis. Kč – rekonstrukce 18 koupelen 

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

714/15 

Rozpočtové  opatření  OŠKSS  a  FO   -   příspěvek   na   provoz 

DS Bukov, p.o. 

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS a FO ve výši 350 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 350 tis. Kč z položky oprava a údržba  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz DS 

Bukov, p.o. ve výši 350 tis. Kč  
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30. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a  

      finančního odboru  

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

 

K tomuto materiálu nebyla diskuse.  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

715/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb a finančního odboru  

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

finančního odboru ve výši 200,00 tis. Kč takto: 

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

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

služeb ve výši 200,00 tis. Kč v položce oblast kultury  

b) zvýšení neinvestiční části  výdajového rozpočtu finančního odboru - oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí příspěvku na provoz 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 

200,00 tis. Kč  

      

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

      finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 

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

       

Dr. Müllerová: předložen návrh na přesun 550 tis Kč na opravu střechy, která je v havarijním  

stavu     

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

716/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření  OŠKSS ve výši 550 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu – oddělení provozně technické o 

částku 550 tis. Kč v položce placené služby – veřejné osvětlení 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 550 tis. Kč v položce oprava a údržba  
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41. Změna ve složení školské komise RM 

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

 

Dr. Müllerová: navržena změna ve složení ŠK 

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

717/15 

Změna ve složení školské komise RM 

 
Rada města po projednání 

 

A) o d v o l á v á 

1. Mgr. Janu Hájkovou 

a) z funkce člena školské komise ke dni 17. 9. 2015 

B) j m e n u j e   o d   18. 9. 2015 

1. Mgr. Alenu Hájkovou, datum narození 7. 4. 1980 

a) do funkce člena školské komise 

 

32. Rozpočtové opatření odboru hospodářské správy – zapojení příjmů vytvořených nad  

      schválený rozpočet 

      Předkládá: Ing. Zdeněk Janík, vedoucí odboru hospodářské správy 

       

Ing. Janík: úvodní slovo - předloženo RO na zapojení neplánovaných příjmů do rozpočtu  

OHS, jejich použití je uvedeno v důvodové zprávě 

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

718/15 

Rozpočtové opatření odboru hospodářské správy – zapojení 

příjmů vytvořených nad schválený rozpočet 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 280 tis. Kč takto: 

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

částku 280 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské 

správy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o 

částku 280 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

33. Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s. 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Habrová: úvodní slovo -  provozní smlouva je z r. 2005 – dodatek má č. 49 

- zafinancováni digitální ÚD pro MmÚ a multifunkční stroj pro OŠKSS 
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(opravy stávajícího jsou nerentabilní ) 

- 1 ÚD ve vestibulu magistrátu je postačují vzhledem k její návštěvnosti  

- stávají kiosky na MO – inicioval MmÚ, nutný přístup 24 h k ÚD 

- povinnost zveřejňování dotačních smluv nad 50 tis Kč na ÚD po dobu 3 let  

- postačuje zveřejnit v elektronické podobě, zkulturní podobu EÚD 

- inspirace v Pardubicích, kde byly z MV ČR na kontrole – venkovní EÚD, obsluha 

jednoduchá  

- informace z MO  - nemají problém s místem na ÚD, splňují 24 h přístupnost ÚD 

p.Dufek: k repasování se přihlásili 3 obvody (mimo Střekova) 

Mgr.Habrová: musí být splněna podmínka 24 h přístupu k ÚD 

- infokiosek to částečně nahrazuje, obsluha kiosku je pro občany složitější a 

nesplňuje formát zobrazení  

Mgr.Javorčák: projednáno na poradě tajemníků za účasti MNT – MmÚ i MO si budou 

řešit ÚD samostatně  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

719/15 

Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s. 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 49 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s. ve 

smyslu důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít dodatek č. 49 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.  

T: ihned 

    

34. Rozpočtová opatření kanceláře tajemníka 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

  

Mgr.Habrová: jde o zapojení volných prostředků, které byly vytvořeny vyšším čerpáním  

mezd a pojistného – narovnání osobních příplatků u některých zaměstnanců  

- informace o čerpání mzdových prostředků  v průběhu roku, sestavování rozpočtů, 

největší dotace je z MPSV ČR – týká se OSV (časové prodlevy – zpoždění dotací) 

MUDr.Madar: na příští rok připravit reálné podklady pro rozpočet  

- kolik jde na základní plat a kolik na motivační složku? 

Mgr.Habrová:  informace o nastavení mechanismu odměňování zaměstnanců (základní plat,  

motivační složka) 

- kolik je to %  - není možné zatím uvést – pracujeme s upraveným rozpočtem 

v dané chvíli  

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 
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720/15 

Rozpočtová opatření kanceláře tajemníka 

     
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 800,00 tis. Kč  

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2014  nižším  čerpáním  rozpočtových  neinvestičních  výdajů  v  celkové  výši 

4 800,00 tis. Kč 

b) zvýšení  neinvestiční  části  výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4 800,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 634,00 tis. Kč  

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2014  nižším  čerpáním  rozpočtových  neinvestičních  výdajů  v  celkové  výši 

1 634,00 tis. Kč 

b) zvýšení  neinvestiční  části  výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 634,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

35. Poskytnutí finančních darů 

      Předkládá: Bc. Marcela Dvořáčková, vedoucí Kanceláře primátorky 
 

Bc.Dvořáčková: navrhujeme poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis Kč Oblastní charitě na  

dovybavení jejich objektu kamerovým systémem Domu Samaritán z důvodu zvýšení  

bezpečnosti pracovníků a předcházení kriminalitě 

- ve druhém případě navrhujeme 20 tis. Kč pro Společnosti pro podporu lidí 

s mentálním postižením – vánoční koncert  

MUDr.Madar: Oblastní charita musí dodržet podmínky pro monitoring prostor  

Bc. Dvořáčková: charita je poučena 

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

721/15 

Poskytnutí finančních darů 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč subjektu Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ: 44225512, se 

sídlem Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeného paní ředitelkou 

Mgr. Michaelou Klapkovou Ozomovou, MSc., na dofinancování instalace 

kamerového systému Domu Samaritán 

b) ve výši 20 tis. Kč spolku Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

v České republice, p. s., IČ: 44556934, se sídlem Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí 

nad Labem, zastoupeného předsedkyní společnosti paní Ivanou Bartuškovou, na 
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pátý ročník vánočního koncertu žáků speciální školy s názvem „Večer pro tiché 

tlapky V“ 

 

40. Organizační změny    

      Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr.Javorčák:  návrhy na změny organizační struktury byly předjednány s vedením města 

- snaha napravit organizační strukturu úřadu – aby odpovídala současnosti 

- náprava deformací – přesuny oddělení, agend  

- připraveno přehledně v tabulce – rekapitulace navržených změn (zrušení 2 odborů, 

nahrazení novými s uvedenými agendami) 

- dále nově vzniká odbor právní – bude zahrnovat veškerou oblast VZ a vymáhání 

pohledávek města  

- ODM – vyjmout 2 oddělení – ŘP a TP – pod správní odbor i s výhledem do 

budoucna zřídit centrální pracoviště vydávání všech dokladů  

- vznik samostatného odboru přestupků v dopravě – specializovat se jen na tuto 

komplikovanou oblast 

- samostatné odd. ITI - závazek z minulosti, bylo potřeba řešit  

- nárůst o 4 tabulková místa vyplývajících ze zákona – vynuceno legislativou od r. 

2016 u ODM, OŽP, SO, ORM – bylo posuzováno, mělo by postačovat na zajištění 

nových agend 

- budeme následně muset zpracovat změnu organizačního řádu – zpracujeme do 

uvedeného termínu – musí být zpracovány rámcové náplně  odborů, poté bude 

předloženo ještě jednou do RM 

- problémy s prostory pro pracovníky MmÚ – nutné řešit – zvážit stávající pronájmy 

kanceláří jiným subjekty na MmÚ 

 

Hlasování o usnesení: 6, 0, 0 

 

722/15 

Organizační změny 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. organizační změny MmÚ s účinností od 1. 1. 2016 takto: 

a) organizační členění MmÚ dle přílohy č. 1 usnesení 

b) počty tabulkových míst v jednotlivých odborech MmÚ dle přílohy č. 1 usnesení 

2. celkový počet tabulkových míst na Magistrátu města Ústí n.L. se k 1.1.2016 zvyšuje 

na 400 

B) u k l á d á 

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka 

a) předložit změnu organizačního řádu ve smyslu bodu A) tohoto usnesení radě 

města 

T: 4. 11. 2015 

b) zajistit harmonogram přípravy MmÚ na organizační změnu ve všech dotčených 

oblastech a zabezpečení jejího následného bezproblémového průběhu 

T: 15. 12. 2015 
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Jednání RM bylo ukončeno ve 12,00 hodin. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Yveta Tomková……………………………………………………….. 

 

 

MUDr. Jiří Madar……………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

ÚP – úřad práce      DP – dopravní podnik 

OSV – odbor sociálních věcí     ÚK – Ústecký kraj 

ODM – odbor dopravy a majetku    VŘ – výběrové řízení 

MK – majetková komise     NS – nájemní smlouva 

MPSV ČR – ministerstvo práce a sociálních věcí  ŘP – řidičský průkaz 

SPOD – sociálně právní ochrana dětí   TP – technický průkaz 

MNT – Metropolnet      ŠK – školská komise  

MMR – ministerstvo pro místní rozvoj                                VZ – veřejné zakázky 

OP – operační program                                        ÚD – úřední deska 

MHD – městská hromadná doprava    EÚD – elektronická úř.deska 

 
 

 

 


