
Z á p i s

z 26. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 9. 2019

Omluveni: Ing. Eva Fialová - pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 2

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 3

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková - KP
Zahájení

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

Schválení programu

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 26. 
schůze Rady.

Diskuse          .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

         

Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 31, 33

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na serverovnu

2. Vyhlášení veřejné zakázky "Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů"

3. VZ-Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno

4. VZ-Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.

5. VZ-Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města 
Ústí nad Labem
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6. Rozpočtové opatření OSV, KT a městských obvodů - dotace na výkon sociální práce

7. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí

8. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

9. Rozpočtové opatření OHS - SF

10. Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem

11. Smlouva o finančním vyrovnání č. OSM/Ši/2019 mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a 
Statutárním městem Ústí nad Labem

12. Rozpočtové opatření OIÚP - "Ortofotomapa"

13. Rozpočtové opatření OIÚP - "5. úplná aktualizace územně plánovacích pokladů"

14. Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

15. Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice

16. Záměr pronájmu pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem

17. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – CETIN

18. Pronájem částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad Labem

19. Uzavření dodatku č. 1/2019 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov

21. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1463 v k. ú. Klíše

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

23. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019

24. Úprava dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v letech 2017 - 2019

25. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“

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

27. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

28. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

29. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do výzvy MŠMT č. 02_18_067 Implementace 
strategie digitálního vzdělávání II

30. Metropolnet, a.s.

31. Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

32. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ústí nad 
Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace

33. Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

34. Úprava usnesení č. 508/20R/19

35. Rozpočtové opatření KP a KT
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Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na serverovnu
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Ing. Jakubec: UMO Severní Terasa je zřízená záložní serverovna sloužící k uchování e-dat pro celé 
statutární město - návrh na poskytnutí dotace 236 tis. Kč - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

562/26R/19
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na serverovnu

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 236,14 tis. Kč dle žádosti 
MO ze dne 5.9.2019 2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 236,14 tis. Kč takto: 
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 236,14 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí 
neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 236,14 tis. Kč v položce dotace pro MO 
na provoz

2. Vyhlášení veřejné zakázky "Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů"
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr.Studenovský: bez úvodního slova - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

563/26R/19
Vyhlášení veřejné zakázky "Obnova autoparku-dodávka 3 osobních 
automobilů"

Rada města po projednání

A) schvaluje
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1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova autoparku – dodávka 3 
osobních automobilů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 404 959,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení. 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
„Obnova autoparku – dodávka 3 osobních automobilů“

B) pověřuje
  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku veřejných zakázek právního odboru a) ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Obnova autoparku 
– dodávka 3 osobních automobilů“, včetně případného vylučování dodavatelů. 2. Ing. 
Kateřinu Lysákovou, referentku veřejných zakázek právního odboru a) ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Obnova autoparku 
– dodávka 3 osobních automobilů“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové: a) Ing. Zdeněk Červenka – vedoucí OHS b) Jiří Ouda – řidič OHS c) Ing. 
Aneta Tínková – referent oddělení veřejných zakázek, PO d) Mgr. Miloš Studenovský – 
vedoucí PO 2. náhradníci: a) Radka Kašparová – vedoucí ekonomicko-majetkového odd. 
OHS b) Roman Žižka – vedoucí odd. správy budov OHS c) Bc. Kateřina Lysáková – 
referent oddělení veřejných zakázek, PO d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO

3. VZ-Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: hodnotící komise se neshodla (2 na 2) - materiál jsme postavili tak, jak je 
předložen, bere na vědomí pořadí, kde vyhrál pan Bukovský - kolegům z OIÚP se fyzická osoba 
podnikající nezamlouvá - na základě postavené zakázky a všeho co pan Bukovský doložil, nezbývá 
než ho jako fyzickou osobu podnikající akceptovat - hodnotící komise byla 2 na 2 - hodnotící 
kritéria jsou jasná - doložil i 4. referenci, kvalifikaci splnil a byl nejlevnější Ing. Nechybová: je 
možné, pokud rozhodujeme o výběru, dostat jako přílohu materiálu zprávu o hodnocení kritérií 
nebo zápis? Mgr. Studenovský: můžete dostat návrh zápisu, my ho vyhotovujeme až po jednání 
rady - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

564/26R/19
VZ-Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, 
Krásné Březno

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
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Umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ takto: 1. Martin 
Bukovský, Postoloprtská 2685, 440 01 Louny 2. SIM stavby spol. s. r. o., Šaldova 218/3, 
400 01 Ústí nad Labem 3. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o., 435 21 
Obrnice 10 4. PSD s. r. o., Březová 187/55, 405 02 Děčín 5. ABS-stavební společnost s.r.o., 
Náměstí 4/2, 418 01 Bílina

B) rozhoduje
  

Na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné 
Březno“ a to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle 
zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnost 
Martin Bukovský se sídlem Postoloprtská 2685, 440 01 Louny, IČ: 071 50 831, s 
nabídkovou cenou ve výši 10 626 511,36 bez DPH.

C) schvaluje
  

Přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou 
službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s dodavatelem: Martin 
Bukovský se sídlem Postoloprtská 2685, 440 01 Louny, IČ: 071 50 831. V případě, že 
dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo 
neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada 
města výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil v pořadí na druhém 
případně třetím místě.

4. VZ-Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: totožné s bodem č. 5 - bohužel ani v druhém kole se nikdo nepřihlásil, nezbývá, 
než obě zakázky zrušit - rozhodnutí s ředitelem Zoo Ing. Končelem, že se vypíše ještě jednou za 
stejných podmínek Mgr. Ševcovic: vztah k projednávané věci, příbuzný v obálkové hodnotící 
komisi - náhradník v obou bodech - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

565/26R/19
VZ-Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.

Rada města po projednání

A) rozhoduje
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o zrušení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad 
Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 3 500 000,- bez DPH

B) schvaluje
  

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro 
Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění 3 500 000,- 
bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. 2. zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“

C) pověřuje
  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru a) ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Veterinární péče 
pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ včetně případného vylučování dodavatelů. 
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru a) ke 
všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Veterinární 
péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.“ včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové.

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové a) Ing. Roman Končel – ředitel Zoo b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog 
c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO d) Mgr. Miloš Studenovský 
– vedoucí PO e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. – zastupitelka 2. náhradníci: a) Lukáš 
Ševcovic – zoolog b) Ing. Eliška Barcalová – zoolog (registrátor) c) Bc. Kateřina Lysáková 
- referentka odd. veřejných zakázek, PO d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO e) Lukáš 
Konečný – radní města

5. VZ-Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního 
města Ústí nad Labem

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: totožné s bodem č. 5 - bohužel ani v druhém kole se nikdo nepřihlásil, nezbývá, 
než obě zakázky zrušit - rozhodnutí s ředitelem Zoo Ing. Končelem, že se vypíše ještě jednou za 
stejných podmínek Mgr. Ševcovic: vztah k projednávané věci, příbuzný v obálkové hodnotící 
komisi - náhradník v obou bodech - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

566/26R/19
VZ-Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 
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Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) rozhoduje
  

o zrušení veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve 
spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění 2 
800 000,- bez DPH.

B) schvaluje
  

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum 
pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem“ s 
předpokládanou hodnotou plnění 2 800 000,- bez DPH formou zjednodušeného 
podlimitního řízení. 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Veterinární péče pro 
Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem“

C) pověřuje
  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referentku oddělení veřejných zakázek právního odboru a) ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Veterinární péče 
pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem“ 
včetně případného vylučování dodavatelů. 2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku oddělení 
veřejných zakázek právního odboru a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s 
veřejnou zakázkou s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové 
oblasti Statutárního města Ústí nad Labem.“ včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové.

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové a) Ing. Roman Končel – ředitel Zoo b) Jaroslava Ježková – vedoucí útulku 
c) Ing. Aneta Tínková – referentka odd. veřejných zakázek, PO d) Mgr. Miloš Studenovský 
– vedoucí PO e) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. – zastupitelka 2. náhradníci: a) Lukáš 
Ševcovic – zoolog b) Ing. Lukáš Štěrba – hlavní zoolog c) Bc. Kateřina Lysáková - 
referentka odd. veřejných zakázek, PO d) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO e) Lukáš 
Konečný – radní města

6. Rozpočtové opatření OSV, KT a městských obvodů - dotace na výkon sociální práce
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Šťastná: 3 materiály týkající se získané dotace – částečně převod posílení rozpočtů – na ÚMO 
- přijetí dotace na výkon sociálněprávní ochrany - státní příspěvek od ÚP na výkon pěstounské 
péče - návrh na posílení rozpočtu ÚMO o částky uvedené v DZ - za letošní rok obvody celkem 
dostanou posílení o 6 571 710,- Kč - návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

567/26R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a městských obvodů - dotace na výkon sociální 
práce

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 3 695,94 tis. Kč – zapojení 
neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, 
tř. 4 o částku 3 695,94 tis. Kč v položce účelové transfery ze státního rozpočtu – 
neinvestiční b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 627,94 tis. 
Kč určené na výkon sociální práce takto: - MO město 900 tis. Kč - MO Severní Terasa 
756,94 tis. Kč - MO Neštěmice 540 tis. Kč - MO Střekov 431 tis. Kč c) zvýšení 
neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 798,01 tis. Kč v položce mzdové 
prostředky d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 269,99 tis. Kč v 
položce povinné pojistné

7. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Šťastná: na první pololetí obdrženo 9 572 150,- Kč a na druhé pololetí 11 182 250,- Kč - návrh 
na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

568/26R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 11 182,25 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v 
souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11 182,25 tis. Kč v položce účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části výdajového 
rozpočtu KT o částku 6 566,98 tis. Kč v položce mzdové prostředky c) zvýšení neinvestiční 
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části výdajového rozpočtu KT o částku 2 232,77 tis. Kč v položce povinné pojistné d) 
zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 23 tis. Kč v položce Městský 
informační systém e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 618,50 
tis. Kč v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí f) zvýšení neinvestiční 
části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 741 tis. Kč v položce provozní výdaje

8. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Šťastná: tyto finanční prostředky obdržel magistrát OSV od ÚP za každou uzavřenou smlouvu 
o výkonu pěstounské péče ve výši 48 tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků určených na 
pěstounskou péči z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 6 060 512,- Kč – ponechání v 
rozpočtu pro případné výdaje - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

569/26R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 28 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 28 tis. Kč v položce účelové prostředky z 
úřadu práce b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 28 tis. Kč v 
položce účelové prostředky – pěstounská péče 2. rozpočtové opatření odboru sociálních 
věcí ve výši 48 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 48 
tis. Kč v položce účelové prostředky z úřadu práce b) zvýšení neinvestiční části výdajového 
rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče 3. 
rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 2 496 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 výdajového rozpočtu OSV o částku 2 496 tis. Kč v položce účelové prostředky – 
pěstounská péče b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 716,42 
tis. Kč v položce mzdové prostředky c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT 
o částku 583,58 tis. Kč v položce povinné pojistné d) zvýšení neinvestiční části výdajového 
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rozpočtu OHS o částku 196 tis. Kč v položce provozní výdaje

9. Rozpočtové opatření OHS - SF
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Ing. Červenka: finanční prostředky ve výši 560 tis. Kč jsou určeny na zvýšení přídělu sociálního 
fondu na rok 2019 - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

570/26R/19
Rozpočtové opatření OHS - SF

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 560 tis. Kč takto: a) zapojení 
volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2018 nižším čerpáním 
rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 560 tis. Kč b) zvýšení neinvestiční části 
výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 560 tis. Kč v položce sociální 
fond

10. Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: projekt byl kompletně ukončen – uzavření projektu - návrh na usnesení v 
předloženém znění

          
  

         

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

571/26R/19
Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad 
Labem

Rada města po projednání

 bere na vědomí
  

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 27



1. Informaci o finančním ukončení projektu "Územní studie krajiny správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Ústí nad Labem"

11. Smlouva o finančním vyrovnání č. OSM/Ši/2019 mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a 
Statutárním městem Ústí nad Labem

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: po schválení smlouvy bychom měli obdržet 320 tis. Kč - návrh na usnesení v 
předloženém znění

          
  

         

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

572/26R/19
Smlouva o finančním vyrovnání č. OSM/Ši/2019 mezi Palivovým kombinátem 
Ústí, s. p. a Statutárním městem Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. Uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání č. OSM/Ši/2019 mezi Palivovým kombinátem 
Ústí, s. p. a Statutárním městem Ústí nad Labem.

12. Rozpočtové opatření OIÚP - "Ortofotomapa"
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: žádost o schválení materiálu o pořízení nové Ortofotomapy, na které nám nebyly 
schváleny finanční prostředky - využití neinvestiční části rozpočtu, kde zbyly peníze - návrh na 
usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

573/26R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Ortofotomapa"

Rada města po projednání

 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 500,00 tis. Kč takto: 
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 500,00 tis. Kč v položce 
Oddělení přípravy a realizace investic b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu 
OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. Kč na akci „Ortofotomapa“

13. Rozpočtové opatření OIÚP - "5. úplná aktualizace územně plánovacích pokladů"
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: obdoba materiálu, původně byla částka uchována do návrhu rozpočtu na rok 2020 
- lhůta a termín pro zpracovatele - nemuseli bychom splnit zákonnou povinnost, to znamená, mít 
zpracovanou aktualizaci do konce roku 2020 - převedení finančních prostředků z neinvestiční části 
do investiční - podmínka zákona – musíme ji plnit - situace řešena z důvodu času - návrh na 
usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

574/26R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "5. úplná aktualizace územně plánovacích 
pokladů"

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 500,00 tis. Kč takto: 
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 500,00 tis. Kč v položce 
Oddělení územního plánování b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 
01, o částku 500,00 tis. Kč na akci „5. úplná aktualizace územně plánovacích podkladů“

14. Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: materiál obsahuje 12 změnových listů + návrh dodatku - návrh na usnesení v 
předloženém znění

          
  

         

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

575/26R/19
Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
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Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“

15. Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: nabídka městu na nabytí nemovitosti za cenu 2.800.000,- Kč - jedná se o dvoupatrový 
dům - MK nedoporučuje městu koupi této nemovitosti Ing. Kirbs: Proč tuto nemovitost nechtějí? 
Ing. Dařílek: Je to jedna z řady nabídek, rozhodne ZM Mgr. Vlach: chtěl by se proti tomu ohradit - 
k žádné konzultaci se mnou nedošlo Ing. Dařílek - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
13:30 příchod Ing. Fialové

576/26R/19
Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice

Rada města po projednání

 nesouhlasí
  

1. s nabytím nemovitostí – pozemek p. č. 147 o výměře 469 m2 včetně budovy čp. 112 v k. 
ú. Předlice za částku 2.800.000,- Kč.

16. Záměr pronájmu pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: žádost pana Homolky, který požaduje pronájem pozemku s cílem místo k 
zaparkování návštěvníků, což by vedlo ke znehodnocení pozemku - MK nesouhlasí s pronájmem - 
návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

577/26R/19
Záměr pronájmu pozemku p. č. 4690 v k. ú. Ústí nad Labem
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Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 4690 o výměře 1641 m2 v k. ú. Ústí nad Labem.

17. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – CETIN
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: uzavřená smlouva o smlouvě budoucí - firmou CETIN poslán návrh nové smlouvy o 
VB s novým odhadem, který nerespektuje uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí za cca 440,-Kč - 
došlo by k porušení smlouvy o smlouvě budoucí, kterou jsme před tím uzavřeli - návrh na usnesení 
v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

578/26R/19
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – CETIN

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 697/100 k.ú. Mojžíř a pozemku p.č. 
732/1 k.ú. Neštěmice, spočívajícího v umístění a provozování komunikačního vedení a 
zařízení, na dobu neurčitou ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 
04084063, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku.

18. Pronájem částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: projednána možnost pronájmu části pozemku v ul. Londýnská - v MK otevřena 
obálka - splňuje podmínky záměru - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

579/26R/19
Pronájem částí pozemků p. č. 592/1 a 4206 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání
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 schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 4206 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p. č. 592/1 o 
výměře cca 216 m2 v k. ú. Ústí nad Labem Ing. Aleši Fouskovi, bytem Sportovní 414, 403 
31 Ústí nad Labem, za těchto podmínek: a) nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok bez DPH b) 
pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců c) účel nájmu: obslužný pozemek 
d) nájemce bere na vědomí, že předmět pronájmu je dle Územního plánu Ústí nad Labem 
součástí stabilizovaných ploch se způsobem využití „ZV-P plochy zeleně na veřejných 
prostranství - park“ a „DI-S plocha dopravní infrastruktury silniční“ e) nájemce bere na 
vědomí, že na předmětu pronájmu je umístěn teplárenský rozvod včetně přilehlé regulační 
stanice a v případě potřeby musí umožnit vjezd služebního vozidla ČEZ TAS do zájmového 
území TN1

19. Uzavření dodatku č. 1/2019 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: s ohledem na prohraný soudní spor k výměníkové stanici v ul. Dr. Horákové - žádost 
PO o úpravu znění nájemní smlouvy s ThmÚ a snížili nájemné u VS o 19.745,-Kč a vyjmuli z této 
smlouvy tuto VS - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

580/26R/19
Uzavření dodatku č. 1/2019 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr uzavření dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení v 
majetku města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství města 
Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších dodatků se společností 
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 491 01 684, kterým se aktualizuje 
Příloha č. 1 „Soupis provozních objektů a zařízení, výměníkových stanic a plynových 
kotelen“ Dodatku č. 4/2005 ze dne 19. 12. 2005 dle skutečného stavu včetně výše 
nájemného 2. uzavření dodatku č. 1/2019 dle bodu A)1. se společností Tepelné 
hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 491 01 684, po uplynutí zákonné lhůty 
zveřejnění záměru

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: narovnání majetkoprávních vztahů, které vznikly po digitalizaci katastru nemovitostí 
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

581/26R/19
Záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 108/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Vaňov, označené dle 
geometrického plánu č. 629-91/2019 jako pozemek p. č. 108/7, pro vlastníky stavby garáže 
na předmětu prodeje za těchto podmínek: a) kupní cena ve výši min. 1.000,- Kč/m2 bez 
DPH b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy c) bezdlužnost 
nabyvatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem d) nabyvatelé uhradí náklady spojené s 
převodem

21. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1463 v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: společnost Helias Ústí nad Labem, o. p. s, požádala o prodej nebo pronájem pozemku 
za účelem vybudování bezpečného venkovního zázemí k relaxaci, sportovnímu vyžití, odpočinku a 
venkovním hrám pro klienty zařízení - číselná přesmyčka v DZ – opravit na 19. 8. 2019 - návrh na 
usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

582/26R/19
Záměr pronájmu pozemku p. č. 1463 v k. ú. Klíše

Rada města po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1463 o výměře 617 m2 v k. ú. Klíše

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 1463 o výměře 617 m2 v k. ú. Klíše pro společnost 
Helias Ústí nad Labem, o. p. s., IČ 273 24 001, za těchto podmínek: a) nájemné ve výši 
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min. 15,- Kč/m2/rok bez DPH b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
c) účel nájmu: plocha k relaxaci a sportovnímu využití d) využití musí být v souladu s 
Územním plánem Ústí nad Labem e) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí 
nad Labem

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

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

Ing. Kohl: tento materiál byl začátkem září stažen a poté projednán v komisi kultury - v materiálu 
jsou změny - novinka - pořadatel akce nás musí požádat o potvrzení akce do zápisu kulturního 
kalendáře - bude sdíleno v dokumentu s vlastní emailovou adresou: rezervace.kultura@mag-ul.cz - 
žadatel toto potvrzení musí povinně předložit jako přílohu k žádosti - nové pravidlo bude 
propagováno a bude se zatím moci doložit - propagace města – přímá specifikace - změny ve 
formulářích více kolonek, více informací - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

583/26R/19
Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti 
kultury pro rok 2020“ v rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 
2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 3. Formuláře 
žádostí a vyúčtování jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti 
kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění

23. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: předloženy 2 žádosti 1. UJEP – v usnesení chyba, musí se udělit výjimka v rámci 
upraveného usnesení - v žádosti univerzita chtěla zakoupit fleshku a notebook na tuto akci - návrh 
komise na částečnou úhradu nákladů ve výši 35.000,-Kč 2. Mgr. Hubáčková: částečná úhrada 
nákladů spojených s akcí, rozpočet je drahý - navrhovaná částka je 20.000,-Kč - předložený 
upravený návrh na usnesení – bod a schvaluje - 1. udělení výjimky z programu
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
hlasování se zdržel - Mgr. Ševcovic

584/26R/19
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 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) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (IČ 44555601) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIV. Mezinárodní 
sympozium o sborovém zpěvu „Cantus choralis 2019“ ve výši 35.000,- Kč b) Mgr. Ema 
Hubáčková (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Pocta profesorce 
Jitce Švábové – 5. ročník“ ve výši 20.000,- Kč

24. Úprava dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v letech 2017 - 2019
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: zjištění problému u celoročních aktivit - nevhodná formulace pravidel jak ve sportu, tak 
v oblasti volnočasových aktivit - žadatelé musí dodržet rozpočet, maximálně se mohou lišit o 20% 
- když je celoroční akce, tak nedokážou udržet toto procento - žádost o udělení výjimky, upravení 
programu, že v rámci celoročního sportování se nemusí dodržet 20% financování dle rozpočtu, 
který je schválený na začátku roku Mgr. Vlach: není to standartní - je to v souladu s legislativou? 
Ing. Kohl: pro úřad se nic nemění - vyjdeme vstříc žadatelům - žádost o upravení a schválení 
výjimky Ing. Fialová: jak dochází k nedodržení rozpočtu? Ing. Nechybová: neměníme uznatelnost 
nákladů, ale dovolujeme jim, že v rámci vyúčtování mohou velkých položek dělat přesuny Mgr. 
Vlach: z čeho vyplývá obava, že by museli vracet celou dotaci? Ing. Nechybová: jakmile nedodrží 
20%, tak poruší podmínky a musí vrátit celou částku - žadatel dává žádost na celoroční činnost, má 
odhadované náklady a strukturu rozpočtu - v pravidlech dotačních je, že můžou přesouvat mezi 
jednotlivými položkami maximálně do výše 20% - jakmile překročí limit 20%, je to navrácení celé 
dotace Ing. Fialová: co kde se nejčastěji přesouvá? Mgr. Ing. Nedvědický: mají vyčleněnou částku 
např. na energie, v průběhu roku dojde k navýšení ceny za energie a v ten moment oni překročí 
ceny za energie. Ing. Nechybová: celkový rozpočet je stejný, ale my jim tímto umožníme, že 
mohou přesouvat v rámci rozpočtu Mgr. Ševcovic: jak to plánujete do budoucna? Ing. Kohl: v 
návrhu je na rok 2020 formulace změněna a toto celoroční sportování dětí bude upraveno, že tento 
problém nenastane Ing. Nechybová: můžeme schválit úpravu dotačního programu zpětně, tak, aby 
se nemusely vyměřovat odvody Ing. Fialová: jak to, že se kontroluje v roce 2019 rok 2017? Ing. 
Kohl: na kontrolu máme 10 let Ing. Nechybová: žadatelé nejsou vrcholoví sportovci, spíše 
sportovci provozující volnočasové aktivity - u preferovaných sportů je přesně dáno, na co ty peníze 
jsou a jsou prováděny každoroční kontroly Mgr. Javorčák: je dobré pravidla upravit, nevidím v tom 
zásadní problém 14:05 – odchod pana primátora zástup Ing. Nechybová Ing. Nechybová: pokud 
jsou to všechno uznatelné náklady, špatně to odhadli, měli by si hlídat čerpání, na co mají peníze, 
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co mají pokryté - tyto volnočasové kluby nemají asi ekonoma, který by to zdrojově hlídal - chápu, 
že něco zpětně upravovat nebo doplňovat není ideální, ale tady se jedná o kluby, které jsou závislé 
na dotacích Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat
14:10 hodin - odchod Mgr. Petr Nedvědický, primátor Hlasování: 2 - Mgr. 
Ševcovic, Mgr. Vlach

585/26R/19
Úprava dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v letech 
2017 - 2019

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1 pro kategorii „Celoroční sportování dětí a mládeže (šeky)“ „Programu pro poskytování 
dotací v oblasti SPORTU z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a) rok 2017 - Čl. 
VIII, písmena B) bodu 5 b) rok 2018 - Čl. VIII, písmena B) bodu 3 c) rok 2019 - Čl. VIII, 
písmena B) bodu 4 2. pro kategorii „Celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže“ 
„Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem“ a) rok 2017 - Čl. VIII, písmena B) bodu 5 b) rok 2018 - 
Čl. VIII, písmena B) bodu 3 c) rok 2019 - Čl. VIII, písmena B) bodu 4 udělení výjimky v 
povinnosti dodržení předpokládaného rozpočtu s tím, že rozpočet uvedený v žádosti o 
dotaci je považován za orientační.

25. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: pan Ščerba obsadil 2. místo na Mistrovství ČR v krasobruslení juniorů - návrh na 
schválení částky 20 tis. Kč - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

586/26R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“

Rada města po projednání
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 schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 
určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na 
celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: a) 
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (684 55 437) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s „Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: 
krasobruslení – sportovní výkony“ ve výši 20.000,- Kč

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

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

PhDr. Műllerová PhD.: jedná se o průtočky - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

587/26R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 807,94 tis. Kč - 
zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŽP takto: a) zvýšení příjmové části 
rozpočtu, tř. 4 o částku 807,94 tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu - 
neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení 
ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 807,94 tis. Kč v rámci dotačního 
programu “Příspěvek zoologickým zahradám“ 2. rozpočtové opatření odboru městských 
organizací a školství ve výši 4 996,94 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 4 996,94 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části výdajového 
rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace, v rámci Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Domu dětí a mládeže a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 4 996,94 tis. Kč 3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a 
školství v celkové výši 190,73 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 190,73 
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tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční b) zvýšení 
neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových 
organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje Domu dětí a 
mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci, v celkové výši 190,73 tis. Kč v rámci dotačního programu 
„Podpora mládeže“ na rok 2019 na realizaci projektů takto: „Tvoříme a vyrábíme“ 119,61 
tis. Kč „Sportujeme s DDM“ 71,12 tis. Kč

27. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Műllerová PhD.: městským službám Ing. Nechybová: apelace na pana ředitele, aby 
postupoval v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek zajištění schválení výběrového 
řízení PhDr. Műllerová PhD. - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

588/26R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 874,30 tis. 
Kč takto: a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku 874,30 
tis. Kč u akce „Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a 
fotbalového stadionu Lev Neštěmice“ b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu 
OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku 
na provoz ve výši 284,04 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci na provedení výměny podlahové krytiny kolem ledové plochy zimního stadionu 
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 207,24 tis. 
Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na provedení opravy 
sociálního zařízení a kuchyňky pro zaměstnance v zámečnické dílně zimního stadionu d) 
zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 94,41 tis. Kč 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na provedení opravy chladící 
věže zimního stadionu e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení 
ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 
117,07 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na pořízení 
chybějící části dřevěné palubkové podlahy na ledovou plochu zimního stadionu f) zvýšení 
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neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových 
organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 84,90 tis. Kč Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na provedení havarijní opravy dešťového 
svodu na zimním stadionu g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – 
oddělení ekonomiky příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
ve výši 86,64 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na 
provedení regenerace trávníku s umělým povrchem na fotbalovém stadionu Lev Neštěmice

28. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Műllerová PhD.: finanční prostředky na obědy pro děti - návrh na usnesení v předloženém 
znění

          
  

         

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

589/26R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví: a) Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové 
organizace, IČ 44553153: - ve výši 26 837,- Kč na období do 31. 12. 2019 - ve výši 42 
265,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 b) Základní školy Ústí nad Labem, 
Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, IČ 44226268: - ve výši 57 120,- Kč na období 
od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 - ve výši 122 400,- na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 c) 
Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace, IČ 
44553234: - ve výši 1 288,- Kč na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 - ve výši 2 668,- 
Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 d) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace, IČ 44226241: - ve výši 6 832,- Kč na období od 1. 10. 2019 do 31. 
12. 2019 - ve výši 14 152,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 2. s poděkováním 
dárcům za poskytnuté dary

29. Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do výzvy MŠMT č. 02_18_067 Implementace 
strategie digitálního vzdělávání II

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

PhDr. Műllerová PhD.: souhlas se zapojením příspěvkových organizací, souhlas s uzavřením 
smlouvy o partnerství s firmou EDHANCE s. r. o. - návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

590/26R/19
Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do výzvy MŠMT č. 02_18_067 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. se zapojením následujících základních škol jako partnera bez finančního příspěvku do 
OP VVV MŠMT výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v 
prioritní ose 3 a) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 
organizace b) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 
příspěvková organizace c) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 
příspěvková organizace 2. s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci OP VVV MŠMT 
výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 mezi 
EDHANCE s. r. o., Zámecké nám. 511/10, 415 01 Teplice, IČ 03521770 a a) Základní 
školou Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizací, IČ 44555202 b) 
Základní školou a Základní uměleckou školou Ústí nad Labem, Husova 349/19, 
příspěvkovou organizací, IČ 44553331 c) Základní školou Ústí nad Labem, Neštěmická 
787/38, příspěvkovou organizací, IČ 44226268.

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

PhDr. Műllerová PhD.: skončilo funkční období členů představenstva a DR 4 roky - navržení 
původních členů do představenstva a DR - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

591/26R/19
Metropolnet, a.s.

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. konec funkčního období Zdeňka Putny, člena dozorční rady společnosti Metropolnet, a.s. 
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ke dni 31.8.2019 2. konec funkčního období Mgr. Jana Hofmana, místopředsedy 
představenstva společnosti Metropolnet, a.s. ke dni 15.10.2019

B) jmenuje
  

1. Zdeňka Putnu, s účinností od 1. 10. 2019 a) členem Dozorčí rady společnosti 
Metropolnet, a.s. 2. Mgr. Jana Hofmana, s účinností od 16. 10. 2019 a) členem 
Představenstva společnosti Metropolnet, a. s.

C) ukládá
  

představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

a) podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku ve smyslu bodu A) až C) tohoto 
usnesení

 Termín: 31. 12. 2019

31. Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Műllerová PhD.: postup v rámci platových postupů a oprava příplatků za vedení obou 
ředitelek - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

592/26R/19
Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

Rada města po projednání

 stanovuje
  

1. Mgr. Jiřině Konířové, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a) 
plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 43/2019) 2. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce 
Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizace a) plat s 
účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 44/2019) 3. Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce 
Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové organizace a) plat s 
účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 45/2019) 4. Mgr. Marii Čápové, ředitelce 
Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace a) plat s 
účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 47/2019)

32. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ústí 
nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace

Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
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PhDr. Műllerová PhD.: do termínu konání RM jsme neobdrželi jmenování člena komise od 
Krajského úřadu a ze školské rady ZŠ Vojnovičova - revokace a znovu schválení Ing. Nechybová: 
nemůžeme vyhlásit bez komise? PhDr. Műllerová PhD.: musí být jmenování od Krajského úřadu a 
školské rady - necháme schválit ve 2. kole - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

593/26R/19
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A) vyhlašuje
  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ústí 
nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace

B) schvaluje
  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení

C) jmenuje
  

1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, ve složení: Předseda: 
Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí 
OMOŠ Mgr. Martin Kolský, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 
Mgr. Jindra Šteflová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Mgr. 
Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje Mgr. Lukáš Valda, školní inspektor 
České školní inspekce Mgr. Lucie Marková, pedagogický pracovník ZŠ Vojnovičova 
Monika Libáková, člen školské rady ZŠ Vojnovičova

D) ukládá
  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 2. 2020 jmenován nový ředitel 
Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace.

 Termín: 1. 2. 2020

33. Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
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PhDr. Műllerová PhD.: po třech měsících fungování Ing. M. Maty, MBA v městských službách 
Ing. Nechybová: vyhodnocení činnosti dělal kdo? PhDr. Műllerová PhD.: odbor - návrh na 
usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Ing. Nechybová se zdržela hlasování M. Lazarová se nezúčastnila 
hlasování

594/26R/19
Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání

 stanovuje
  

1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace a) plat s účinností od 1. 10. 2019 (platový výměr č. 46/2019)

34. Úprava usnesení č. 508/20R/19
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

Mgr. Javorčák: po prvním sezení kontrolní skupiny s přizvanými, vzešel požadavek o rozšíření 
kontroly - vložení slova zejména - po dohodě vedení města -doplnění pana MUDr. Madara do 
skupiny přizvaných - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
M. Lazarová a Mgr. Ševcovic se nezúčastnili hlasování

595/26R/19
Úprava usnesení č. 508/20R/19

Rada města po projednání

 upravuje
  

usnesení č. 508/20R/19 ze dne 29. 7. 2019 takto: 1. za slova uvedená v bodě A)1. 
"provedení mimořádné kontroly" se vkládá slovo "zejména" 2. za písm. d) v bodě A)2. se 
doplňuje písm. e) v tomto znění: "MUDr. Jiří Madar, zastupitel"

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 26 z 27



35. Rozpočtové opatření KP a KT
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Mgr. Ing. Nedvědický: jedná se o zajištění zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko - chomutovské 
aglomerace - na výkon funkce jsou potřebné mzdové prostředky - snížení neinvestiční části 
výdajového rozpočtu KP - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT v celkové výši 
335,50 tis. Kč - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

561/26R/19
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 335,50 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto: a) 
snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 335,50 tis. Kč v 
položce Zprostředkující subjekt ITI b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře tajemníka v celkové výši 335,50 tis. Kč takto: - 250,90 tis. Kč v položce mzdové 
prostředky - 84,60 tis. Kč v položce povinné pojistné

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 2

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 3

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

ÚP – úřad práce KP – kancelář primátora DZ – důvodová zpráva MK – majetková komise VB – 
věcné břemeno PO – právní odbor VS – výměníková stanice
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