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Z Á P I S  

z 25. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 4. 10. 2017 

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

Omluveni:  Lukáš Konečný – pozdější příchod (9:20 h) 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

   PaedDr. Květoslava Čelišová 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

Doplnění programu: 

32. Revokace části usnesení RM č. 529/17 ze dne 30.8. 2017 – předřadit za bod č. 27  

 

Hlasování o upraveném programu jednání: 4,0,0 

Program byl schválen. 

 

Přizváni 

- k bodu č. 11 přizván místostarosta ÚMO město p. Karika (na 9,30h) 

 

Dále na stole: 

- plnění usnesení 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 2, 19, 28, 30 a 31 

 

1. Plnění usnesení RM  

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

       

Mgr. Javorčák: na stole písemný přehled - 2 úkoly nemohou být splněny z objektivních  

důvodů  

- usn. č. 428/17 – výzva byla sice zveřejněna, ale není hotová studie 

- usn. č. 430/17 – výzva nebyla vyhlášena, má být až počátkem r. 2018  

= obě usnesení potřeba zrevokovat, poté bude předloženo znovu do RM  

- v návrhu na usn. bod B) revokace obou usnesení v plném znění  

 Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

582/17 

Plnění usnesení RM  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 428/17 ze dne 28. 6. 2017 v plném znění 

2. usnesení RM č. 430/17 ze dne 28. 6. 2017 v plném znění 
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2. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse.  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

583/17 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

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

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

žádostí takto: 

a) dne 1. 12. 2017 v době od 15,00 do 19,00 hodin v lokalitě parku a přilehlých ulic 

před ÚMO Neštěmice v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Rozsvícení 

vánočního stromu v Neštěmicích“ 

 

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse.  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

584/17 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 18,13 tis. Kč takto: 

 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 18,13 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

18,13 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 
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4. Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu  

Předkládá: Bc. Kateřina Bejčková, vedoucí SpO 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse.  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

585/17 

Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření správního odboru a finančního odboru ve výši 30 tis. Kč - 

zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu správního odboru ve výši 

30 tis. Kč 

 

 

5. Rozpočtové opatření OŽP - činnost odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2017 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Nechybová: jedná se o průtočku 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

586/17 

Rozpočtové opatření OŽP - činnost odborného lesního hospodáře 

za 2. čtvrtletí 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 59,15 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 59,15 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

59,15 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2017 

pro Lesy ČR s. p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 
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6. Rozpočtové opatření OSV – státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Nechybová: průtočka – příspěvek na výkon pěstounské péče 

Hlasování o usnesení:4,0,0 

 

587/17 

Rozpočtové opatření OSV – státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 16 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 16 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 16 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

 

7. Rozpočtové opatření OIÚP – „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu 

Neštěmická 37/795, Krásné Březno“ – PD 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: v 3/2018 by mělo být zveřejněno, spolupracujeme s OSR 

- na rekonstrukci budeme žádat o dotaci přímo 

- odhad rozpočtových nákladů celkem cca 18 mil. Kč  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

588/17 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Stavební úpravy objektu pro 

pečovatelskou službu Neštěmická 37/795, Krásné Březno“ – PD 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování a finančního odboru ve 

výši 800,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 800,00 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, o částku 

800,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu 

Neštěmická 37/795, Krásné Březno“ – PD 
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8. Rozpočtové opatření OIÚP – „Lidické náměstí – zásuvkový rozvod“ 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

MUDr. Madar: proč došlo k navýšení o 800 tis Kč? 

- dotaz, zda bude hotovo na Vánoce 

Ing. Šartnerová: všechny studie jsou podhodnocené, stavební práce jsou stále dražší  

- každý rozvaděč se dělá na zakázku  

- realizace bude až po Vánocích, dodávka rozvaděčů je až 10 týdnů – vyhlásit VŘ, 

připravit, na jaře 2018 bude hotové  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

589/17 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Lidické náměstí – zásuvkový 

rozvod“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování a finančního odboru ve 

výši 800,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 800,00 tis. Kč 

v položce finanční rezerva  

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

800,00 tis. Kč na akci „Lidické náměstí – zásuvkový rozvod“ 

 

9. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – auditor 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: usnesení DP je v pořádku – odkaz na legislativu  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

590/17 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – auditor 

 
Rada města po projednání 

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

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

 

A )  s ch va lu j e  

1. na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, společnost FSG Finaudit, s. r. o., 

č. osv. KA ČR 154, jako auditora Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. 

pro období 2017 - 2019 
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10. Pronájem částí pozemků v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o vyhodnocení obálky – nabídka od spolku 2 tis. Kč/ha/rok  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

591/17 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem částí pozemků p. č. 1915/1 o výměře cca 4500 m
2
, p. č. 1920 o výměře 

cca 2000 m
2
 a p. č. 1917/1 o výměře cca 500 m

2
 v k. ú. Klíše spolku Bicykl Team 

Ústí nad Labem z. s., IČ 061 60 964 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 2.000,- Kč/ha/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: veřejný cyklistický areál s přenosnými překážkami bez oplocení  

d) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu  

 

 

11. Převod pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice do správy MO ÚL – město 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K jednání byl přizván Karel Karika, místostarosta MO město. 

Ing. Dařílek: předloženo do RM na základě žádosti MO město 

p. Karika:  žádost o souhlas RM s převodem pozemku – po projednání v RM svolám  

mimořádnou RMO, aby mohl být záměr realizován 

Ing. Dařílek: hřiště a herní prvky jsou ve správě MO – realizují na své náklady dle statutu 

- o vše se bude starat MO město – koše, lavičky atd.  (opravy, údržba) 

- projednáno s Mgr. Studenovským  

Mgr. Javorčák: doplnění usn. - za podmínky souhlasu MO město  

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

592/17 

Převod pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice do správy MO ÚL – 

město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemku p. č. 57/94 o výměře 5 945 m
2
 v k. ú. Všebořice včetně 

příslušenství (např. chodníky, zídky, oplocení, lavičky, dětské a sportovní prvky) 

z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru dopravy 

a majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město, za 

podmínky souhlasu Městského obvodu Ústí nad Labem - město 
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12. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 4264 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o prodej/ pronájem část pozemku – jedná se o komunikaci v ul. Hradiště  

- záměr umístění kontejneru  

- navrhujeme nesouhlas – je tam k dispozici dvůr – kontejnery jsou předmětem 

nepořádku v celé ulici 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

593/17 

Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 4264 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 4264 o výměře cca 8 m
2
 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 

13. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Habrovice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: body 13 a 14 jsou charakterově stejné – žádosti p. Dunaje a p. Nečasových  o  

odkup pozemků, které mají pronajaté zahrádkáři 

Ing. Nechybová: jsou tam stávající NS  

Ing. Dařílek: předložili jsme návrh zahrádkářům – uvést NS do souladu za stejných podmínek  

jako u ostatních zahrádkářských svazů  

- standardní cena pro zahrádkářské svazy jsou 4 Kč 

- čekáme na vyjádření jejich právního zástupce  

- máme na celý areál platnou NS 

- založen spolek vyloučenými členy - ODM jedná vždy s jednotlivci  

- zahrádkářská kolonie je rozdělená na 2 části: část již odkoupena od státu 

(Pozemkového fondu), druhá část má NS s městem – vysvětlení mechanismu  

- eliminovat problémy pro město ohledně provozu sítí (voda, elektřina) 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

594/17 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 260/1 o výměře cca 456 m
2
, části pozemku 

p. č. 260/1 o výměře cca 364 m
2
, části pozemku p. č. 260/1 o výměře cca 372 m

2
, 

pozemku p. č. 260/5 o výměře 17 m
2
, pozemku p. č. 260/34 o výměře 17 m

2
, 

pozemku p. č. 260/36 o výměře 18 m
2
, vše v k. ú. Habrovice  
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14. Záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

595/17 

Záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka jednotlivým 

uživatelům zahrádek 

2. záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka Spolku zahrádkářů         

U Habrovického rybníka, Ústí nad Labem, IČ 041 38 198 

 

15. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: přišla 1 žádost o dotaci – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

- komise projednala a navrhuje poskytnutí částky 9 750 Kč  

- přehled čerpání fondu součástí materiálu 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

596/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

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

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 

spolek (IČ 653 99 447) na částečnou úhradu nákladů na „Volnočasové aktivity 

Sjednocené organizace NS OO UL“ ve výši 9 750,- Kč 

 

16. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem, p. o. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: RO mezi OKSS a OMOŠ – na plánovanou akci města – částka ve výši celkem  

900 tis. Kč  

Ing. Nechybová: upravit název akce 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 



25. RM 

9 

 

 

597/17 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství, oddělení ekonomicko školské ve výši 

900 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 600 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 300 tis. Kč v položce Rezerva odboru 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 900 tis. Kč na realizaci akce „Ples 

statutárního města Ústí nad Labem – 1. ročník“  

 

17. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v roce 2017  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

598/17 

Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem v roce 2017  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace č. 4 (IČ 750 14 343) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení v Dubicích“ 

ve výši 7.000,- Kč 

b) Za Sebuzín krásnější, z. s., (IČ 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Den seniorů“ ve výši 15.900,- Kč 
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18. Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro zvířata 

v nouzi při ZOO Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová: každoročně se opakující materiál – sbírka se uskuteční na Lidickém  

náměstí během Vánoc 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

599/17 

Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – 

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  konání sbírky na území 

MO ÚL - město pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro zvířata 

v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, p. o.  

2. v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 117/2001 Sb.,  

o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, pověření pro: 

a) p. Karla Kariku, místostarostu MO ÚL – město 

b) Mgr. Darinu Kaliničovou, tajemnici ÚMO ÚL – město  

jednat ve věci sbírky 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města Ústí nad Labem 

a) v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 

a o změně některých zákonů zajistit oznámení o konání sbírky Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje 

 

19. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: ředitelka získala bakalářský titul – postup v platové tabulce 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

600/17 

Platový výměr ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad 

Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 
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A )  s t ano vu j e  

1. Bc. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 11. 2017 (platový výměr č. 60/2017) 

 

20. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

pro příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: RO – jde o dofinancování nárůstu mzdových nákladů (změna  

tabulek) 

- u ZŠ a MŠ – nárůsty v rámci další topné sezony 

- MŠ u plavecké haly – prostředky na dovybavení  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

601/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 548 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 548 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové 

výši 548 tis. Kč příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti na pokrytí 

provozních nákladů takto: 

- Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 227 tis. Kč  

- Domov pro seniory Orlická, p. o.  321 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

502,60 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 502,60 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole Ústí 

nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizaci ve výši 350 tis. Kč na 

pokrytí provozních nákladů   

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Mateřské škole 

U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci 

ve výši 152,60 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů   
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21. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz pro příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: RO – poskytnutí finančních prostředků do ZŠ Školní nám. a ZŠ  

Hlavní, kde se vyskytují děti z kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí  

MUDr. Madar: jedná se o pilotní projekt navýšení mezd učitelům na těchto školách tak, aby  

nedocházelo k jejich odchodu a došlo k ocenění jejich náročné práce 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

602/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací 

a školství ve výši 643,20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 643,20 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové 

výši 643,20 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství v rámci 

pilotního programu “Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených 

lokalitách“ takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.    241,20 tis. Kč  

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.        402,00 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

994 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 994 tis. Kč 

v položce Rezerva pro ZOO Ústí n/L, p. o. – Expozice tučňáků  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Zoologické 

zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 994 tis. Kč na realizaci 

2. etapy neinvestiční části akce „Expozice tučňáků“ 

 

22. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

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

 

PhDr. Müllerová: průtočka do sociální oblasti  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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603/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

58,70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 58,70 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Domov 

pro seniory Bukov, v rámci dotačního programu “Podpora vybraných sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2017,“ ve výši  58,70 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 1 212,80 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku ve výši 

1 212,80 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje pro p. o. ze 

sociální oblasti v celkové výši 1 212,80 tis. Kč na podporu sociálních služeb 

v roce 2017 – dofinancování takto: 

- DS Velké Březno, p. o.       2,00 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.    112,20 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.   160,40 tis. Kč 

- DS Dobětice, p. o.    393,80 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.   333,50 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.   89,60 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.    121,30 tis. Kč 

 

23. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: další průtočka  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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604/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

80 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 80 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domovu pro seniory Velké 

Březno, příspěvkové organizaci ve výši 80 tis. Kč na realizaci projektu „Pořízení 

chybějícího nebo opotřebovaného vybavení“  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

92 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

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

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 92 tis. Kč na realizaci projektu 

„21. Mezinárodní Jazz a blues festival“ 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

854,52 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŽP takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 854,52 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci ve výši 854,52 tis. Kč v rámci programu 

„Příspěvek zoologickým zahradám“ 

 

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro ZŠ 

a MŠ, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr.Müllerová: další průtočka  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

605/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace 

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

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 379,27 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 1 379,27 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu 

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

v celkové výši 1 379,27 tis. Kč takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci ve 

výši 693,46 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve 

výši 134,17 tis. Kč 

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Karla IV., příspěvkové organizaci ve výši 

189,50 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve 

výši 362,14 tis. Kč na dofinancování projektu  

 

25. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: souhlas zřizovatele s přijetím darů 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

606/17 

Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitých darů do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace za účelem nákupu herního prvku 

do školní družiny takto:  

a) 200 Kč od Petra Kalabišky, bytem xxxxxxx x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

b) 500 Kč od Jana Kokeše, bytem xxxxx xxx, xxx xx  xxxxxxxxxx  

c) 300 Kč od Květy Trnovcové, bytem xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

d) 300 Kč od Ivany Černé, bytem xxxxxxxxxx x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

e) 500 Kč od Marka Gabaje, bytem xxxxxxxxxx x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

f) 5000 Kč od Ondřeje Mikulici, bytem xxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

g) 250 Kč od Jana Vladyky, bytem xxxxxxxxxx x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

h) 500 Kč od Andrey Houškové, bytem xxxxxxxx x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

i) 500 Kč od Ireny Kolaříkové, bytem xxxxxxxx x, xxxxx xxx xx 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 
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26. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního a investičního příspěvku 

pro příspěvkové organizace z oblasti školství 

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

 

PhDr. Müllerová: RO pro ZŠ Palachova a  ZŠ Vojnovičova  

MUDr. Madar: ZŠ Palachova – žádost o dovybavení až po přijetí celé třídy z Brné – město  

jako zřizovatel mělo toto vědět dopředu  

- od příštího roku – soupis požadavků od škol vč. specifikace – vybavení se koupí 

najednou (sdružená zakázka města)  

= sjednotit žádosti na dovybavení  

- na rezervním fondu má ZŠ Palachova finanční prostředky 

PaedDr.Čelišová: umísťování dětí ze ZŠ Brná – informace  

- porady ředitelů budou na MmÚ – sjednotíme postupy  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

607/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

a investičního příspěvku pro příspěvkové organizace z oblasti 

školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 267,74 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku  267,74 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 67,89 tis. Kč 

pro příspěvkovou organizaci   Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 

400/37, p. o. na nákup školního nábytku 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve  výši  

 93,55 tis. Kč, sk. č. 04 – poskytnutí investičního příspěvku pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. na akci „ZŠ 

Palachova – nákup myčky nádobí“ 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 106,30 tis. Kč 

pro příspěvkovou organizaci   Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, p. o. na nákup školního nábytku 

 

27. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Městským 

službám Ústí nad Labem, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: RO pro Městské služby -  rekonstrukce topení objektu v ul. Prokopa  

Diviše 5 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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608/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního 

příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

MmÚ ve výši 705,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 705 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí investičního příspěvku sk. 04 ve výši 705 tis. Kč Městským 

službám Ústí nad Labem, p. o. na realizaci akce „MSUL - rekonstrukce topení 

v objektu Prokopa Diviše 5“  

 

32. Revokace části usnesení RM č. 529/17 ze dne 30.8. 2017 

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

 

PhDr. Müllerová: nelze dát zkušební dobu, neboť byla nová ředitelka DS Dobětice již  

zaměstnankyní příspěvkové organizace 

- ověřovali jsme s právníky – není to možné  

Ing. Nechybová: změna pracovní pozice v rámci organizace  

PhDr. Müllerová: uděláme půlroční hodnocení její práce  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

609/17 

Revokace části usnesení rady města č. 529/17 ze dne 30. 8. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) rev oku j e   
1. bod B) usnesení rady města č. 529/17 ze dne 30. 8. 2017 v části „se zkušební dobou 

v trvání 6 měsíců dle ustanovení § 35 odst. 1., písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění“ 

 

28. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ – schválení 

změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z Operačního programu 

Technická pomoc 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: vysvětlení důvodů předložení (přijetí dotace, změna u Operačního programu  

Technická  pomoc - změny financování) – 1-4. etapa – řídící orgán provedl změnu –  

museli jsme udělat následně také úpravu 

- navrženy změny ke schválení  - přijetí dotace ve výši 3,6 mil. Kč 

Ing. Nechybová: tabulka uvnitř materiálu -  částka 365 tis Kč – dotaz, co se z toho bude hradit 

- žádost k Ing. Slabému o rozpis na jednotlivé položky   
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Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

610/17 

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ – 

schválení změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek 

z Operačního programu Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č. j. 

24942/2016-91/2 ze dne 31. 7. 2017 a Rozhodnutí č. 3, které bylo vydáno 

aktualizací po Žádosti o platbu za 5. etapu, o poskytnutí dotace č. j. 24942/2016-

91/3 ze dne 1. 9. 2017 z Operačního programu Technická pomoc 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  
1. přijetí dotace ve výši 3 684 058,20 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze 

dne 1. 9. 2017 aktualizací po Žádosti o platbu za 5. etapu formou akceptace 

Podmínek č. 3 v monitorovacím systému ISKP2014+ 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) akceptování Podmínek č. 2 a č. 3 elektronickým podpisem v monitorovacím 

systému ISKP2014+ 

 

29. Rozpočtové opatření OSR, KT a OKSS - Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad 

Labem 2018 – 2021“  

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: RO – komunitní plán péče – přišla na účet města částka 576 tis. Kč – zapojení do  

rozpočtu města dle rozpisu v materiálu  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

611/17 

Rozpočtové opatření OSR, KT a OKSS - Komunitní plán péče SO 

ORP Ústí nad Labem 2018 – 2021“  

 
Rada města po projednání 

       

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, kanceláře tajemníka a odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 576,95 tis. Kč v rámci projektu 

„Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 – 2021“ takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 576,95 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neivestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 306,95 tis. Kč takto: 
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-  202,59 tis.  Kč  v položce mzdové prostředky  

-  104,36 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb v celkové výši 270,00 tis. Kč v položce podpora nestátních 

sociální služeb 

 

30. Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů uzavřené 

mezi Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a městem Ústí nad 

Labem 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: potřeba uzavřít toto Memorandum – možnost vkládat náš majetek do databáze  

CzechInvestu – to umožní také nahlížet do této databáze, projednáno s PO  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

612/17 

Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze 

brownfieldů uzavřené mezi Agenturou pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest a městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Memoranda o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi 

Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a městem Ústí nad 

Labem 

 

31. Poskytnutí dotací z dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: pro r. 2017 bylo připraveno k rozdělení 300 tis. Kč – max. částka na 1 žadatele 30  

tis. Kč a 1 žadatel mohl podat 2 projekty 

- podáno 12 žádostí, projednáno komisí – bylo jich 11 doporučeno ke schválení 

v celkové částce 290 tis. Kč  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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613/17 

Poskytnutí dotací z dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací v rámci 13. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2017 a následné uzavření smlouvy s jednotlivými 

subjekty takto: 

a) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 

(IČ: 44553196) na projekt „Více stromů pro Ústí“ ve výši 25 100,- Kč 

b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace (IČ: 44226233) na projekt „Zdravá záda s Sbollem - pilotní projekt“ 

ve výši 30 000,- Kč 

c) Krásné sousedění, z. s. (IČ: 04816269) na projekt „Komunitní zahrada Severní 

Terasa - první sezóna“ ve výši 22 000,- Kč 

d) pULec - První ústecké environmentální centrum, z. s. (IČ: 05834601) na projekt 

„Za tajemstvím ústeckých studánek“ ve výši 30 000,- Kč 

e) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ: 25755277) na projekt „Mezinárodní workcamp 2018“ 

ve výši 27 000,- Kč 

f) NET.W z. s. (IČ: 01342185) na projekt „Realizace pohybových prvků pro 

seniory v rámci naučné turistické geostezky“ ve výši 30 000,- Kč 

g) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace (IČ: 70200998) na projekt „Dejme šanci zdravíčku - nehazarduj 

človíčku“ ve výši 30 000,- Kč 

h) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (IČ: 44555407) na projekt 

„Týden paměti“ ve výši 14 500,- Kč 

i) „Pro kompot” (IČ: 22712143) na projekt „Zahrádky a předzahrádky jako 

okrašlovací prvky veřejného prostoru - Živá zeleň 2“ ve výši 30 000,- Kč 

j) YMCA Ústí nad Labem (IČ: 26533839) na projekt „SPOLEČNĚ - zdravé rodiny 

ve městě Ústí nad Labem 2017“ ve výši 22 970,- Kč 

k) „Pro kompot” (IČ: 22712143) na projekt „Zažít Ústí jinak“ ve výši 29 000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací v rámci 13. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2017 z důvodu nedosažení dostatečného bodového 

hodnocení těmto subjektům: 

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

(IČ: 70225966) na projekt „Pojďme si hrát na zahradu“ ve výši 19 000,- Kč 

C )  zmo cňu j e  
1. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího OSR 

a) k podpisu jednotlivých smluv dle bodu A) tohoto usnesení 

b) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

MUDr. Jiří Madar……………………………………………. 

 

 

PaeDr. Květoslava Čelišová………………………………….. 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RMO – rada městského obvodu  NS – nájemní smlouva/vy 

ODM – odbor dopravy a majetku  PO – právní odbor 

OKSS – odbor kultury, sporu a soc. služeb   OMOŠ – odbor městských organizací a školství 

RO – rozpočtové opatření   DS – domov pro seniory 

 

 

 

 

 

 


