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Zápis 

27. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 8. 11. 2017 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

   PaeDr. Květoslava Čelišová 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Doplnění programu: 

 

47. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro 

příspěvkové organizace  

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

 

48. Projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ a uzavření smlouvy 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

49. Schválení konání veřejné sbírky na Plese statutárního města Ústí nad Labem dne 

1. 12. 2017 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

50. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

Předřazení bodu č. 48 za bod č. 19  

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 47, 48, 49 a 50 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 8, 11, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32 a 39 

 

Přizváni 

- p. Tomková, starostka ÚMO Neštěmice, přizvána k bodu č. 23 na 10,00 h 

- Mgr. Zrníková, starostka ÚMO Severní Terasa, přizvána k bodu č. 24 na 10,00 h 
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1. Plnění usnesení 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: celkem bylo uloženo 531 úkolů, z toho 473 úkolů je splněno, zrušilo se 27 

úkolů, po upraveném termínu je 5 úkolů a trvajících je 26  

- neevidujeme žádný nesplněný úkol 

- prosím, aby se RM do budoucna vyvarovala přijímání usnesení bez termínů 

- na stole je brožura, kde je přehled trvajících úkolů  

- RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení RM 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

644/17 

Plnění usnesení RM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v r. 2017 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: jedná se o malé úpravy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

645/17 

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového 

rozpočtu v r. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 

2017 v celkové výši 159 692 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina  č. 01 

o celkovou částku 31 325 tis. Kč takto: 

- Územní studie                                                          1 240 tis. Kč 

- Změna a aktualizace územního plánu                      6 489 tis. Kč 

- Kanalizace Brná III. – PD                                        34 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etapa                       468 tis. Kč 

- Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace          300 tis. Kč 

- Jezero Milada – přístaviště                                       483 tis. Kč 

- Úspory energie ZŠ a MŠ                                          1 763 tis. Kč 
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- Plavecký areál Klíše – PD                                             291 tis. Kč 

- Plavecký areál Klíše (venkovní areál)                      4 825 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO                      1 863 tis. Kč 

- Městský stadion Ústí nad Labem - dovybud. areálu      700 tis. Kč 

- Územní studie krajiny                                                     472 tis. Kč 

- Multifunkční sportovní centrum                               2 200 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ  

(střecha, okna, přepážk. centrum)                               3 251 tis. Kč 

- Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly                            600 tis. Kč 

- Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2                         920 tis. Kč 

- Rozšíření obj. ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická - PD  1 378 tis. Kč 

- Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                         334 tis. Kč 

- Projektové práce na akce ODM                                    930 tis. Kč 

- Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše-PD               1 970 tis. Kč 

- Rekonstrukce el. rozvodů MmÚ - PD                           595 tis. Kč 

- Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - PD             53 tis. Kč 

- Městské služby ÚL-PD-vybudování nádvoří před  

obřadní síní                                                                          66 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku 

města, skupina č. 03 o celkovou částku 102 984 tis. Kč takto: 

- ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně               5 000 tis. Kč 

- DS Dobětice - rekonstrukce prádelny                       2 300 tis. Kč 

- Městské služby ÚL-vybudování nádvoř. před 

obřadní síní starého krematoria                               1 500 tis. Kč 

- Odvodnění anglických dvorků                                         887 tis. Kč 

- Stavební úpravy Stadionu mládeže                          2 000 tis. Kč 

- Věcná břemena vzniklá v době výstavby                 1 203 tis. Kč 

- Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 

do užívání                                                                      599 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP                                                    23 159 tis. Kč 

- Venkovní areál Plavecké haly Klíše                                   10 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem, p. o.                                               7 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch                    4 100 tis. Kč 

- Lidické náměstí - zásuvkový rozvod                          1 236 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum            20 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Moskevská                     6 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Velká Hradební             6 000 tis. Kč 

- Rekonstrukce komunikace Na Spálence                             12 000 tis. Kč 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice movité, skupina č. 04 

o celkovou částku 7 615 tis. Kč takto: 

- Kamerový systém                                                      2 011 tis. Kč  

- Nákup serveru pro GIS                           2 427 tis. Kč 

- Nákup geografického portálu                             2 427 tis. Kč 

- Nákup přístavních mol (stanoviště Vaňov a Brná)          750 tis. Kč 

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu -  Rozvojové investice, skupina 

č. 05 o celkovou částku 17 768 tis. Kč takto: 

- Rekonstrukce budovy MmÚ - okna, střecha              3 000 tis. Kč 
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- Ústí nad Labem-Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                              12 918 tis. Kč    

- Prodloužení chodníku Svádov                                  1 850 tis. Kč 

e) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 159 692 tis. Kč 

(zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d)) 

 

3. Návrh rozpočtu města-Magistrátu pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do 

r. 2021 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: děkuji kolegům z finančního odboru  

 

PaedDr. Čelišová: reakce na dnešní vyjádření p. Tomkové – jasně jsme se domluvili, jak 

budou investice obvodů požadavky pokrývat 

 

Ing. Jakubec: tajemník p. Tomkové poslal návrhy na investici  

 

Ing. Nechybová: jednotlivé obvody předloží žádost na financování kulturních akcí – není 

to nic nového  

- až se sejdou všechny žádosti najednou, tak to projednáme v RM a schválíme obvodům 

částky na kulturní akce 

- dnes jsou nějaká vyjádření, která neodpovídají tomu, jak jsme se dohodli 

- všichni zastupitelé byli přizvaní k projednání návrhu k rozpočtu - jediná reakce 

od p. Tomkové  

 

MUDr. Madar: není pravda, že je rozpočet ztrátový  

- akce Neštěmice tady je nebo není?  

 

Ing. Nechybová: ano, projekt tady je 

- finanční odbor počítal s částkami, které vycházely ze studie  

- v dalším bodě budeme projednávat materiál Ing. Slabého z OSR  

 

Ing. Jakubec: v DZ v tabulce je uvedeno, jaké výdaje budou v roce 2018 

- v roce 2019, co se bude navyšovat, tak budeme muset změnit rozpočtový výhled  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

646/17 

Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2018 a střednědobý 

výhled rozpočtu do r. 2021 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 

2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až 2021 Statutárního města 

Ústí nad Labem – Magistrátu 
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2. schválený a upravený rozpočet statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu na 

rok 2017 a očekávanou skutečnost plnění rozpočtu za rok 2017 uvedené 

v tabulkové části důvodové zprávy 

B )  s ouh l as í  

1. s celkovými  příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu  pro rok 2018 

ve výši 1 672 126 tis. Kč 

2. s celkovými  výdaji  v  rozpočtu  města  Ústí  nad  Labem - Magistrátu pro  rok  

2018  ve  výši 1 899 226 tis. Kč, z toho: 

a) neinvestiční část  výdajového rozpočtu  ve  výši 1 492 789 tis. Kč, z toho: 

                      - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků 1 349 357 tis. Kč 

                      - dotace městským obvodům 131 326 tis. Kč 

                      - úroky z úvěrů 12 106 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 406 437 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši 227 100 tis. Kč, z toho: 

a) splátky úvěrů                                 -102 132 tis. Kč 

b) změna stavu na účtech MmÚ          329 232 tis. Kč 

C )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2018 dle příloh usnesení 

č. 1 – 4 v předloženém znění 

b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 zmocnit Radu města Ústí n. L. 

schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu: 

- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně 

dosažených příjmů 

- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ 

c) v  souladu  se  zákonem   č. 128/2000 Sb.,   § 102  Sb.,  zmocnit   Radu   města 

Ústí  n.  L.  ke schvalování   rozpočtových   opatření  i  nad   limit  

5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením 

přijatých účelových prostředků 

d) schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 

Magistrát na období r. 2019 až r. 2021 dle přílohy usnesení č. 5 

D )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2018 dle bodu A), B) 

a C) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města Ústí n. L. ke schválení  

                                                                                                  T: 6. 12. 2017 

 

4. Rozpočtové opatření OŽP - Lesní hospodářské osnovy – ZO Ústí n. L. 407808 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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647/17 

Rozpočtové opatření OŽP - Lesní hospodářské osnovy – ZO 

Ústí n. L. 407808 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 152,18 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 152,18 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

sk. č. 04 o částku 152,18 tis. Kč na inv. akci  „Lesní hospodářské osnovy – ZO 

Ústí n. L. 407808“  

 

5. Rozpočtové opatření OHS – dílčí rekonstrukce systému elektrické požární 

signalizace v podzemních garážích MmÚ 

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

 

Ing. Červenka: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

648/17 

Rozpočtové opatření OHS – dílčí rekonstrukce systému elektrické 

požární signalizace v podzemních garážích MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 110 tis. Kč takto: 

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

o částku 81 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské 

správy 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3, v položce příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku o částku 15 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem 

hospodářské správy 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 14 tis. Kč v položce provozní výdaje 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, o částku 110 tis. Kč na investiční akci „Dílčí rekonstrukce 

systému elektrické požární signalizace v podzemních garážích MmÚ“ 
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6. Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

649/17 

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 109 tis. Kč takto: 

a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 109 tis. Kč v položce příjmy 

z vlastní činnosti, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

109 tis. Kč v položce provozní výdaje  

 

7. Strategie prevence kriminality na období 2016-2020 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: v prosinci 2015 jsme to již schvalovali  

- MV chce, aby RM případně ZM strategii schválilo jako samostatný materiál  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

650/17 

Strategie prevence kriminality na období 2016 - 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Strategii prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2016 - 2020 

 

8. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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651/17 

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 2. 12. 2017 v době od 16,00 do 21,00 hodin v lokalitě parku ul. Kramoly 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 

 

9. Veřejnoprávní smlouvy  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o první kolo veřejnosprávních smluv, které by dle dohody za 

výše uvedené obce zajišťoval Magistrát města Ústí nad Labem – odbor přestupkových 

agend 

- s ohledem na legislativu jsme udělali novou úpravu a zvýšili jsme finanční příspěvek 

na 2 tis. Kč za každé započaté řízení  

 

MUDr. Madar: co když Malečov, Ryjice, Tašov a Zubrnice nebudou reagovat?  

 

Mgr. Studenovský: pokud nezareagují, tak to budeme brát, jako by s námi nechtěli 

spolupracovat a budou si to řešit sami – dostaly upomínku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

652/17 

Veřejnoprávní smlouvy  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Homole u Panny a statutárním městem 

Ústí nad Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na Magistrátu města Ústí nad Labem  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Chuderov a statutárním městem Ústí 

nad Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na Magistrátu města Ústí nad Labem 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dolní Zálezly a statutárním městem Ústí 

nad Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na Magistrátu města Ústí nad Labem 
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B) p ov ěřu j e   
1. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

a) předložit smlouvy dle bodu A) 1 - 3 spolu s žádostí o souhlas s uzavřením těchto 

smluv Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

 

10. Smluvní vztahy související s přestěhováním OSV MmÚ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: návrh na uzavření dodatku s ÚZSVM na prodloužení nájemní smlouvy 

do 30. 6. 2018 

- navrhujeme odvolat výpověď Dohody o užívání nebytových prostor ze dne 25. 8. 1999 – 

jejich prostory nebudeme potřebovat a mohou tam zůstat  

 

Mgr. Javorčák: druhá část je ta praktická  

- doufejme, že proces projde tak, aby nebyl narušen chod odboru sociálních věcí a že nám 

budou stačit dotace na pokrytí nájmů, pokud budou pokračovat  

- dotace, které jsme dostávali na platy, tak ty se pokrátí a budeme to muset doplácet 

z vlastních zdrojů  

 

MUDr. Madar: Ing. Šťastná nás informovala o průběhu – nebude se moc použít veškerý 

nábytek, takže tam budou nějaké investice  

- vyčerpejme všechny dotační tituly včetně odměn, abychom nic nevraceli  

 

Mgr. Javorčák: pokud se peníze vyčerpají na pořízení nového nábytku, tak s tím nemám 

problém  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

653/17 

Smluvní vztahy související s přestěhováním OSV MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 

30. 11. 2015, kterým bude doba, na kterou je předmět výpůjčky (tj. stávající 

prostory, ve kterých sídlí OSV MmÚ) vypůjčen, prodloužena do 30. 6. 2018 

2. uzavření nájemní smlouvy se společností PB – Centrum spol. s r.o. za těchto 

podmínek: 

a) účinnost smlouvy od 1. 3. 2018 na dobu neurčitou 

b) předmětem nájmu budou prostory (kanceláře a další prostory) v budově  

PB – Centra v 1. PP, 5. NP, 6 NP a 7. NP 

c) nájemné ve výši: 

- kancelářské plochy, zasedací místnosti …  1.990,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy ……………………………    990,- Kč/m
2
/rok 
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d) paušální platby ve výši: 

- kancelářské plochy, zasedací místn. – klimatizované ….... 1.356,- Kč/m
2
/rok 

- kancelářské plochy, zasedací místn. – neklimatizované …. 1.260,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy – klimatizované ………………………… 1.058,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy – neklimatizované …………………………    962,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy – prostor archivu, šatníku (úklid 1x měs.)…    481,- Kč/m
2
/rok 

B )  o dv o lá vá  

1. výpověď Dohody o užívání nebytových prostor ze dne 25. 8. 1999 uzavřené mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem 

– město schválenou usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 179/17 ze dne 

22. 3. 2017 

 

11. Žádost (petice) „Ať jsou občané slyšet“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: z obsahu žádosti vyplývá, že se podepsalo více než 0,5 % obyvatel  

- vyplývá nám z toho úkol pro paní primátorku, ale samotná změna Jednacího řádu je na 

Mgr. Krskovi  

 

Mgr. Javorčák: bude potřeba, aby p. primátorka informovala Mgr. Krska, aby materiál 

připravil a nahlásil sl. Puchrové  

 

Ing. Nechybová: zajímalo by mě, kolik nespokojených občanů přijde na Hovory s radnicí 

nebo kolik z nich přišlo na Den otevřených dveří a kolik z nich požádalo o schůzku a 

nebylo mu vyhověno 

- nedomnívám se, že nenasloucháme lidem  

 

Mgr. Javorčák: ze ZM nemůžeme udělat veřejnou diskuzi  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

654/17 

Žádost (petice) „Ať jsou občané slyšet“ 

  
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost (petici) podanou Mgr. Krskem s názvem „Ať jsou občané slyšet“ požadující 

projednání změny Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Ústí nad 

Labem, která zajistí, že do návrhu programu na každé zasedání zastupitelstva bude 

zařazen bod umožňující občanům vznášet dotazy a podávat návrhy, připomínky 

a podněty, a to s pevným začátkem v 16:00 hod 
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B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) zařadit na program jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem v souladu 

s bodem A) tohoto usnesení bod „změna jednacího řádu Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem“ 

T: 6. 12. 2017     

 

12. Vyhlášení veřejné zakázky „Správa světelných signalizačních zařízení na území 

města Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: druhá fáze – v RM už to bylo  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

655/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Správa světelných signalizačních 

zařízení na území města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa světelných signalizačních 

zařízení na území města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 

výši 47.000.000,- Kč bez DPH formou otevřeného řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Správa světelných signalizačních zařízení 

na území města Ústí nad Labem“ 

B )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM   

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM               

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Jakub František, energetik 

e) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) Jan Trup, provozní technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Mgr. Roman Habrová, vedoucí KT 

e) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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13. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad 

Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: částečně to bude hrazeno z dotací 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová 

 

656/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka elektromobilu pro 

Magistrát města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka elektromobilu pro 

Magistrát města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

702.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka elektromobilu pro Magistrát 

města Ústí nad Labem“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

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

„Dodávka elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

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

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

„Dodávka elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

b) Jiří Ouda, vedoucí úseku autodopravy OHS              

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS 

b) Otakar Petrů, řidič OHS 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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14. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg pro 

Magistrát města Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

657/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka užitkového automobilu 

do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka užitkového automobilu 

do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou 

plnění ve výši 619.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka užitkového automobilu 

do 3 500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

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

„Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad 

Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů 

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

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

„Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad 

Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

b) Jiří Ouda, vedoucí úseku autodopravy OHS              

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS 

b) Otakar Petrů, řidič OHS 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

15. Vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: je to nezbytný krok pro ÚP  

- s výjimkou části E – tam budeme hodnotit nejen cenu, ale i preference  
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MUDr. Madar: u všech ostatních máme cenu?  

 

Mgr. Studenovský: ano a u části E jsme nechali doložit referenci jako povinnou  

- je to složitá zakázka  

 

Ing. Nechybová: souhlasíme s vyjádřením veřejných zakázek  

 

PaedDr. Čelišová: máme studii, kolik peněz tam už bylo investováno? 

 

Ing. Nechybová: toto jsou první studie  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,1,0 – PaedDr. Čelišová 

 

658/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování studií pro město Ústí nad 

Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí 

nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2.100.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zpracování studií pro město Ústí nad 

Labem“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

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

„Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“, včetně případného vylučování 

dodavatelů 

2 .  Ing. Janu Bartošovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

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

„Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. arch. Vladimír Charvát, architekt   

b) Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí oddělení územního plánování OIÚP  

c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního odboru 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

b) Ing. Martina Petláková, koncepční pracovník odd. územního plánování OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 
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16. Veřejná zakázka „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN 

pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace“ – výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: informativní materiál 

- vysoutěžilo se to za větší ceny, než jsme měli doposud, ale i tak to jsou dobré ceny  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

659/17 

Veřejná zakázka „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické 

energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO 

a příspěvkové organizace“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o průběhu veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové 

elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO 

a příspěvkové organizace“ 

 

17. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: jedná se o schválení rozpočtového opatření OSR a KT v rámci projektu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod s rozšířenou působností Ústí nad 

Labem“ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

660/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje 

 
Rada města po projednání 

 

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

157,58 tis. Kč v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 

obvod s rozšířeniu působností Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje, tř. 2 a o částku 

157,58 tis. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy  
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b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 157,58 tis. Kč takto: 

- 117,60 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

- 39,98 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

18. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Polyfunkční komunitní 

centrum ZŠ Neštěmická 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: návrh žádosti o dotaci na projekt „Polyfunkční komunitní centrum ZŠ 

Neštěmická“ 

- celkové spolufinancování města je 16 128 222 Kč 

 

MUDr. Madar: poskytovatel služeb musí být pověřen výkonem SOHZ a škola nemá smlouvu 

s dobrovolnickým centrem  

 

Ing. Nechybová: v tuto chvíli to bereme na vědomí – musí to jít do ZM  

- do ZM by mělo být vše vyjasněno  

- 16 mil. Kč je spolufinancování, dají nám dotaci maximálně ve výši 20 mil. Kč - celkové 

náklady jsou 31 mil. Kč 

- v tomto případě zvednu ruku, aby to mohlo být projednáno v ZM  

 

PaedDr. Čelišová: chtěla bych brát bod na vědomí, a že se předloží na ZM  

 

MUDr. Madar: svůj názor projevím hlasováním  

- podáváme do stejné výzvy dva projekty – pečovatelskou službu a komunitní centrum 

města. Tento projekt je příliš drahý a náročný na nedodržení dotace. Nepatři do školy.  

 

Ing. Nechybová: v DZ je uvedeno, že datum podávání žádostí je do 16. 11. 2017, tak proč tu 

nemáme smlouvu s dobrovolnickým centrem? – doložit  

- na podání žádostí zbývá pouze 8 dní  

- chci znát odpověď – součástí žádosti o dotaci nemusí být rozhodnutí ZM 

o financování, RM to nepřísluší a bude si to dokládat na základě nějaké výzvy, pokud 

budeme vybraní?  

 

Mgr. Javorčák: ZM neschvaluje podávání žádostí a nemuselo by to jít do ZM   

 

Ing. Nechybová: s návrhem přišla samotná ředitelka  

- vždy můžeme žádost stáhnout  

- žádost se zpracovává v systému, prosím, abych tam měla přístup už dnes  

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar 
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661/17 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Polyfunkční 

komunitní centrum ZŠ Neštěmická 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o výzvě č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

2. podmínky Integrovaného regionálního operačního programu 

B )  s o u h l a s í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Polyfunkční komunitní centrum 

ZŠ Neštěmická“ v rámci Výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. se spolufinancováním projektu „Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická“ 

ve výši 10 % tj. 2 000 tis. Kč uznatelných nákladů a veškerých neuznatelných 

nákladů ve výši 14 128 tis. Kč, s předpokládanými celkovými náklady projektu ve 

výši 34 128 tis. Kč vč. DPH 

C) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

T: 6. 12. 2017 

b) zajistit přepracování střednědobého rozpočtového výhledu s promítnutím údajů 

dle žádosti uvedené v bodu B) tohoto usnesení 

T: 10. 11. 2017 

2. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 16. 11. 2017 

 

19. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: RM poskytla v rámci programu finanční dary  

- návrh na usnesení v praveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

662/17 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení č. 492/17 v bodě A), odst. 1., písm. e), n) ze dne 30. 8. 2017 

B )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení cestovního ruchu  

a odboru městských organizací a školství, oddělení ekonomicko školské ve výši 
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10 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení cestovního  

ruchu o částku 10 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz p. o. 

v celkové výši 10 tis. Kč na realizaci doprovodného programu k akci „Dny 

evropského dědictví 2017“  takto: 

- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.          5 tis. Kč 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  5 tis. Kč 

2. uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy na finanční dar s příkazem s jednotlivými 

subjekty 

T: 30. 11. 2017 

C )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu OSR 

a) uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy na finanční dar s příkazem se subjekty dle 

bodu B), odst. 1, písm. b) tohoto usnesení 

T: 30. 11. 2017 

 

48. Projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ a uzavření smlouvy 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: bez úvodního slova 

 

Mgr. Javorčák: u usnesení chybí termíny  

 

Ing. Nechybová: termín v bodě C) do 10. 11. 2017 

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

663/17 

Projekt „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ 

a uzavření smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1 .  se zapojením statutárního města Ústí nad Labem do projektu „Vzdělávání praxí pro 

zvýšení zaměstnatelnosti“ v roli poskytovatele vzdělávání  

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání praxí č. VP/0602 mezi účastníky 

statutárním městem Ústí nad Labem, Jiřím Suchánkem a Fondem dalšího 

vzdělávání 

C )  uk lád á  

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

a) podepsat smlouvu dle bodu B), odst. 1 tohoto usnesení 
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b) pověřit mentora k podpisu dokumentů ve smyslu smlouvy dle bodu B),  

odst. 1 tohoto usnesení 

T: 10. 11. 2017 

 

20. Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: v ZM byl bod přerušen, aby byl projednán opětovně v MK  

- MK dne 9. 10. 2017 opětovně nedoporučila schválit nabytí formou odkoupení za kupní 

cenu ve výši 1 345 320 Kč 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

664/17 

Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  t rv á   

1. na usnesení RM č. 515/17 ze dne 30. 8. 2017  

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2018     

 

21. Převod částí pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Sebuzín formou prodeje 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: narovnání majetkoprávních vztahů   

- návrh na usnesení v upraveném znění – změna termínu  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

665/17 

Převod částí pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Sebuzín formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem 2 částí pozemku p. č. 901/1 o celkové výměře cca 28 m
2
 v k. ú. Sebuzín 

formou prodeje panu Jiřímu Vavřičkovi, bytem xxxxxx xx, xxx xx  xxxx xxx xxxx 

za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 600,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 
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B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  6. 12. 2017     

 

22. Převod části pozemku p. č. 5033 v k. ú. Ústí nad Labem formou prodeje 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: společnost JENYS požádala o prodej části pozemku na ST  

- demolice domu už byla zahájena  

- termín doplníme – 6. 12. 2017  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

666/17 

Převod části pozemku p. č. 5033 v k. ú. Ústí nad Labem formou 

prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 5033 o výměře cca 204 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

formou prodeje společnosti JENYS company s.r.o., IČ 016 74 731 za těchto 

podmínek: 

a) kupní cena ve výši 650,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

d) nabyvatel bere na vědomí, že předmět prodeje se nachází v ochranném pásmu 

páteřního, střednětlakého, parokondenzátního potrubního rozvodu TN Malátova 

ve vlastnictví společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. 

e) předmětem prodeje není část veřejné stezky do Bertina údolí 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  6. 12. 2017     

 

23. Převod pozemku p. č. 1454/1 v k. ú. Krásné Březno do správy MO ÚL – Neštěmice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

přizvána p. Tomková  

 

Ing. Dařílek: převod části pozemku na základě majetkových odborů  

- MO Neštěmice tam má nájemní smlouvu se zahrádkáři 
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p. Tomková: zahrádky tam jsou už od roku 1983 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

667/17 

Převod pozemku p. č. 1454/1 v k. ú. Krásné Březno do správy MO 

ÚL – Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemku p. č. 1454/1 o výměře 4 033 m
2 
v k. ú. Krásné Březno z vybraného 

majetku statutárního města Ústí nad Labem do svěřeného majetku Městského 

obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za podmínky schválení Radou městského 

obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice 

 

24. Převod pozemků pod komunikacemi ze správy MO ÚL – Severní Terasa 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: jedná se o převod pozemků ST, která má ve své správě pozemky, které spravuje 

magistrát města Ústí nad Labem 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

668/17 

Převod pozemků pod komunikacemi ze správy MO ÚL – Severní 

Terasa 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků: 

a) p. č. 1309/121 o výměře 158 m
2
 v  k. ú. Bukov 

b) p. č. 1309/123 o výměře 1495 m
2
 v k. ú. Bukov  

c) p. č. 4686/1 o výměře 209 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa do 

vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy 

a majetku, za podmínky schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem – 

Severní Terasa 
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25. Převod vlastnického práva k technologickému zařízení ČEZ Distribuce, a. s. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: u zimního stadionu je budova patřící městu a v ní je zařízení, které slouží na 

regulaci proudu v ucelené oblasti Bukova  

- odpojovací místo náleží ze zákona společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a chtěla by na něm 

provést investici  

- na základě znaleckých posudků se převede vlastnické právo k technologickému zařízení 

na společnost ČEZ Distribuce, a.s. a uzavře se VB - prodáme pouze vypínač  

- budova i pozemek jsou a zůstanou ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

669/17 

Převod vlastnického práva k technologickému zařízení ČEZ 

Distribuce, a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod věci movité – technologického zařízení 22 kV elektrické stanice UL_0976 

Ústí nad Labem – Zimní stadion, umístěného v budově bez čp/če stojící na 

pozemku p. č. 420/3 v k. ú. Klíše ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, 

formou prodeje společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035 za kupní cenu 

ve výši 112.100,- Kč bez DPH 

2. zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívajícího v provozování 

technologického zařízení 22 kV elektrické stanice UL_0976 Ústí nad Labem – 

Zimní stadion, umístěného v budově bez čp/če stojící na pozemku p. č. 420/3 v k. ú. 

Klíše ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035 po dobu životnosti zařízení  za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH  

 

26. Souhlas s provedením elektrické přípojky a zřízení věcného břemene v k. ú. 

Habrovice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: Mgr. Dunaj žádá o vydání předběžného souhlasu s provedením elektrické 

přípojky 

- MK dne 9. 10. 2017 nedoporučila schválit udělení souhlasu se zřízením elektrické 

přípojky z důvodu, že je zde již zřízena zahrádkářům 

- osobně jsme projednali s celým výborem základní informace  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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670/17 

Souhlas s provedením elektrické přípojky a zřízení věcného 

břemene v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. udělení souhlasu s provedením elektrické přípojky k pozemku p. č. 260/34 

o výměře 17 m
2
 pod stavbou č. e. 17 v k. ú. Habrovice 

2. zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků p. č. 260/1 

a p. č. 260/34 ve prospěch vlastníka stavby č. ev. 17 umístěné na pozemku 

p. č. 260/34, vše v k. ú. Habrovice 

 

27. Souhlas s umístěním dočasné stavby na části pozemku p. č. 414 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: jedná se o souhlas s umístěním dočasné stavby „Přístavba zimní zahrady ke 

stávající provozovně Retros s.r.o.“   

- doposud nám platí nájemné za budovu  

- chodník zůstane průchozí a zůstane jen města  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

671/17 

Souhlas s umístěním dočasné stavby na části pozemku p. č. 414 v 

k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení souhlasu s umístěním dočasné stavby „Přístavba zimní zahrady  ke stávající 

provozovně Retros s.r.o.“ na části pozemku p. č. 414 o výměře 65 m
2
 z celkové 

výměry 360 m
2
 v k. ú. Klíše na dobu trvání nájemního vztahu za podmínky úpravy 

nájemních vztahů, a to takto:  

a) záměr uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 414 o výměře 

65 m
2
 pod přístavbou zimní zahrady za nájemné ve výši minimálně           

1.200,-Kč/m
2
/rok a pronájem části pozemku p. č. 414 o výměře 240 m

2
 v k. ú. 

Klíše za nájemné ve výši minimálně 50,- Kč/m
2
/rok se společností RETROS 

s.r.o., IČ 287 13 877, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

b) záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu a pronájmu pozemků ze dne 

27. 10. 1994 se stávajícím nájemcem pozemku p. č. 414 v k. ú. Klíše, spolkem 

Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ 442 26 110, spočívajícího ve 

vyjmutí pozemku p. č. 414 v k. ú. Klíše z předmětu nájmu 
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28. Záměr prodeje stánku s rovnou střechou řady Times, typ TM 120 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: znalecký posudek za prodejní stánek je 55 tis. Kč  

- MK doporučuje prodej za 90 tis. Kč  

- když se nikdo nepřihlásí, tak se sníží cena  

 

Ing. Nechybová: cenu bych snížila na 60 tis. Kč  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Ing. Nechybová: protinávrh – částka na 60 Kč  

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 

 

672/17 

Záměr prodeje stánku s rovnou střechou řady Times, typ TM 120 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje prodejního stánku s rovnou střechou řady Times, typ TM 120, 

o rozměrech 2,5 x 3,2 m za kupní cenu ve výši min 60.000,- Kč s tím,  že nabyvatel 

si zajistí transport stánku a uhradí náklady s tímto související 

 

29. Záměr směny částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: žádost o realizaci směny části pozemku p. č. 2542/2 o výměře cca 210 m
2
 

ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za část pozemku o. č. 2542/1 

o výměře 155 m
2
 ve vlastnictví CENTROPOL REALITY, s.r.o. – směna by byla 

realizována za kupní ceny dle znaleckých posudkem s doplatkem rozdílů  

- vše je za 350 Kč/m
2
 

- je to podmínka, aby Ing. Červenka mohl dělat úpravy ohledně budovy – havarijní stav 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

673/17 

Záměr směny částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr směny takto: 
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a) převod části pozemku p. č. 2542/2 o výměře cca 210 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem formou prodeje do vlastnictví 

společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 za kupní cenu 

ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 73.500,- Kč 

b) převod části pozemku p. č. 2542/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 

formou odkoupení do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za kupní 

cenu ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 54.250,- Kč 

c) společnost CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 uhradí veškeré 

náklady spojené s převody a finanční rozdíl mezi kupními cenami ve výši cca 

19.250,- Kč 

d) před převodem části pozemku p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti 

CENTROPOL REALITY, s.r.o., bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož 

základě bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské 

sítě ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

e) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem – „PV plochy 

veřejných prostranství“ 

 

30. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.s., AUTOTIP servis s. r. o.“ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: smlouva mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. a firmy AUTOTIP 

servis s.r.o. 

- uzavírá se trojstranná smlouva o smlouvě budoucí  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

674/17 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s., AUTOTIP servis s. r. o.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci investiční akce „Ústí nad Labem – 

Předlice - rekonstrukce křižovatky Hrbovická, Majakovského a Tovární“ 

k  pozemku parcelní č. 443/3 v katastrálním území Ústí nad Labem, ve vlastnictví 

firmy AUTOTIP servis s.r.o., spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby 

a oprav zemní optické přípojky, na dobu neurčitou ve prospěch České 

telekomunikační infrastruktury, a.s., IČ 04084063, kdy stavebníkem investiční akce 

je Statutární město Ústí nad Labem 

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností  Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. a s firmou AUTOTIP servis s. r. o. 
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31. Modernizace parkovacího systému s návazností na ZPI/PDZ značení a výstupem do 

mobilní aplikace v lokalitách „MARIÁNSKÉ GARÁŽE,“ „ZANÁDRAŽÍ“ 

a „PARKOVIŠTĚ „U JELÍNKA“ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: předložení rozpočtového opatření  

- realizátorem bude ODM 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

675/17 

Modernizace parkovacího systému s návazností na ZPI/PDZ 

značení a výstupem do mobilní aplikace v lokalitách 

„MARIÁNSKÉ GARÁŽE,“ „ZANÁDRAŽÍ“ a „PARKOVIŠTĚ 

„U JELÍNKA“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo m í  

1. informace o možnostech modernizace parkovacího systému s návazností  

na ZPI/PDZ značení a výstupem do mobilní aplikace v lokalitách „MARIÁNSKÉ 

GARÁŽE“ a „ZANÁDRAŽÍ  a  „PARKOVIŠTĚ ,, U JELÍNKA“ 

B )  s ch va lu j e  

1. Projekt „Modernizace parkovacího systému s návazností na ZPI/PDZ značení  

a výstupem do mobilní aplikace v lokalitách „MARIÁNSKÉ GARÁŽE“  

a „ZANÁDRAŽÍ  a  „PARKOVIŠTĚ ,, U JELÍNKA“ 

2. zadání projektové přípravy a realizace projektu „Modernizaci parkovacího systému 

s návazností na ZPI/PDZ značení a výstupem do mobilní aplikace v lokalitách 

„MARIÁNSKÉ GARÁŽE“ a „ZANÁDRAŽÍ  a  „PARKOVIŠTĚ ,, U JELÍNKA“ 

v rámci horizontální spolupráce s městem společnosti Metropolnet a. s. 

3. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši  

3 700 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 ve výši 3 700 tis. Kč v položce daň  

z přidané hodnoty 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

3 700 tis. Kč na akci Modernizace parkovacího systému, sk. 03 

C )  uk lád á  

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

a) zajistit zpracování projektové přípravy a vlastní realizaci projektu  

ve spolupráci se společností Metropolnet a.s. a Městskými službami Ústí nad 

Labem, p. o. 

T: 30. 9. 2018 
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32. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: standardní materiál  

- na základě auditu doporučuje RM schválit drobné úpravy - jsou uvedeny v DZ  

- vybrali jsme území republiky  

- když někde dojde k havárii vody, tak budeme mít hrazený i vodné stočné  

- Muzeum má v současné době výbornou pojistku s pojišťovnou UNIQA  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

676/17 

Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. aktualizační dodatek č. 24 pojistné smlouvy č. 899-17877-18 ze dne 29. 10. 2012, 

uzavřené s Českou pojišťovnou a. s., IČ: 45272956 

2. koncepční audit pojištění statutárního města Ústí nad Labem 

B )  s ch va lu j e   

1. rozšíření pojištění skel o pojistné plnění za náklady na nouzové zabezpečení výplně 

po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné 

k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení, max. do výše 

10 % pojistné částky, nárůst ročního pojistného o 1 900,-Kč 

2. rozšíření pojištění souboru movitých věcí o věci ve vlastnictví pojištěných subjektů, 

které jsou využívány na místech, kde pojištěné subjekty provozují aktivity 

související s jejich činností na území ČR, nárůst ročního pojistného o 4 500,-Kč 

3. rozšíření pojištění vodovodních škod pro případ ztráty vody způsobené nežádoucím 

a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení s ročním limitem plnění 

50 000,- Kč, nárůst ročního pojistného o 5 800,-Kč 

 

33. Staženo 

 

34. Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: statutární město Ústí nad Labem obdrželo v průběhu měsíce září a říjen 2017 

od firmy M+M servis s.r.o. na základě pravomocného rozsudku smluvní pokutu 

za porušování Rámcové smlouvy pro správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem 

ze dne 17. 4. 2013 smluvní pokutu ve výši 40,00 tis. Kč 

- soud rozhodl o splátkovém kalendáři  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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677/17 

Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 40,00 tis. Kč takto: 

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

(smluvní pokuty) ve výši 40,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 40,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

35. Rozpočtové opatření ODM 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

  

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

678/17 

Rozpočtové opatření ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 900,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 v položce daň z přidané hodnoty ve výši 

4 900,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 4 900,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

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

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

  

Ing. Kohl: jedná se o čtyři dotace, které příslušná komise RM doporučuje schválit a jednu 

neschválit 

- komise doporučuje schválit dotace pro Bateau, z.s., SPORT UNION, z.s. a Moniku 

Fantovou a neschvaluje dotaci pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta 

zdravotnických studií    
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Ing. Nechybová: nikde jsem nezaznamenala, že by sportovní kluby snižovaly členské 

příspěvky  

- mám problém se SPORT UNIONEM a p. Monikou Fantovou  

 

MUDr. Madar: podpořím paní primátorku  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

679/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1 .  výjimku Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií 

(IČ 44555601) z ustanovení Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města 

Ústí nad Labem na rok 2017, čl. II. – vymezení okruhu žadatelů, k podané žádosti 

na akci „V. ročník mezinárodní vědecké konference Nové trendy ve zdravotnických 

vědách V“ 

B )  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) Bateau, z. s. (IČ01507311) na částečnou úhradu nákladů na „Pořízení 

psychodiagnostického testu Scénotest k diagnostickým a terapeutickým účelům 

pro práci s dětmi i s dospělými“ ve výši 24.000,- Kč 

b) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií 

(IČ 44555601) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „V. ročník 

mezinárodní vědecké konference Nové trendy ve zdravotnických vědách V“ 

ve výši 30.000,- Kč 

C )  n es 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) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů na „Účast 

Martina Drábka na mistrovství světa WKF karate mládeže“ ve výši 28.000,- Kč 

b) Monika Fantová (IČ 868 70 637) na částečnou úhradu nákladů na „ÚČAST NA 

MISTROVSTVÍ ĆR MLÁDEŽE V AGILITY 2017“ ve výši 13.000,- Kč 

D )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

E )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) tohoto usnesení 

T: 14. 11. 2017 
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37. Ústecké Vánoce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

  

Ing. Kohl: smlouva o spolupráci při zajištění organizace akce „Ústecké Vánoce 2017“ 

uzavírána mezi statutárním městem Ústí nad Labem a CENTROPOLEM ENERGY, a.s. a 

FOREM Ústí s.r.o. 

- jde o propagaci 

 

Ing. Nechybová: doplnit datum  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

680/17 

Ústecké Vánoce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. znění smlouvy o spolupráci při zajištění organizace akce „Ústecké Vánoce 2017“ 

a následné uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem 

a CENTROPOL ENERGY, a.s. a FORUM Ústí s.r.o. 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o konání akce „Ústecké Vánoce 2017“ 

C )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) uzavřít smlouvu o spolupráci dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

T: 26. 11. 2017 

 

38. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

  

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

681/17 

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,  
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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.3  (IČ 750 14 327) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční Martinské posezení“ 

ve výši 5.400,- Kč 

b) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, p. s., (IČ 48 21 29) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Nácvik starších žen na slet ČOS 2018“ ve výši 

19.000,- Kč 

c) ZO ČD Depo kolejových vozidel, (IČ 445 56 578) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Družební setkání železničních seniorů oblasti Drážďan – 

Německo“ ve výši 5.300,- Kč 

 

39. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

682/17 

Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Janě Váňové, ředitelce Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 12. 2017 (platový výměr č. 124/2017) 

2. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 

3282/3, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 12. 2017 (platový výměr č. 125/2017) 

 

40. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku Městským službám 

Ústí nad Labem, p. o. 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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683/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ - 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 ve výši 550 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 550 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí investičního příspěvku sk. 04 ve výši 550 tis. Kč vč. DPH 

Městským službám Ústí nad Labem, p. o. na realizace akce „MSUL – Pořízení 

nového nákladního výtahu na Zimním stadionu“ 

 

41. Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

684/17 

Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zachováním spolupráce s Ústeckým krajem při zajištění LPS prostřednictvím 

doposud uplatňovaného modelu v roce 2018 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti statutárního města Ústí nad Labem o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní 

služby v roce 2018 ve výši 2 201,90 tis. Kč  

 

42. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace z oblasti školství 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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685/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací 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 

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

kraje takto: 

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

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 

17 tis. Kč v rámci programu “Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich 

všestranný rozvoj  - PAŽIT“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

16,80 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 16,80 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní a Mateřské škole Ústí 

nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizaci ve výši 16,80 tis. Kč v rámci 

„Programu pro rozvoj eko-agro oblasti v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020“ 

 

43. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ 

a MŠ Nová, příspěvkové organizaci 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: poskytnutí 82 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Nové – havárie vody  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

686/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Nová, příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

82 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 82 tis. Kč 
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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 

a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci ve výši 

82 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s havárií na přívodu vody 

 

44. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

687/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitého daru ve výši 49 500 Kč k realizaci projektu „Sportovní centra 

Nadace Agrofert“ ve školním roce 2017/2018 od Nadace Agrofert se sídlem 

Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ 24188581, do vlastnictví Základní školy 

a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace 

2. s přijetím peněžitého daru ve výši 42 000 Kč na pořízení 2 ks geriatrických 

polohovatelných křesel od ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Bezručova 2212/30, 

251 01 Říčany, IČ 27309941, do vlastnictví Domova pro seniory Velké Březno, 

příspěvkové organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 

 

45. Vyjmutí bytové jednotky Základní školy Hluboká, p. o. z bytového fondu 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

688/17 

Vyjmutí bytové jednotky Základní školy Hluboká, p. o. 

z bytového fondu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. vyjmutí bytové jednotky Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká, příspěvkové  
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2. organizace z bytového fondu 

 

46. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků 

na provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturních 

akcí 

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: rozpočtové opatření pro kulturní středisko na zajištění kulturních akcí  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

689/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových 

neinvestičních příspěvků na provoz Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturních akcí 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e   

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

818 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské v celkové výši 818 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem na kulturní akce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové 

výši 818 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

následujících kulturních akcí takto: 

- „XXI. Mezinárodní jazz & blues festival 2017“         518 tis. Kč 

- „48. Mezinárodní taneční festival 2017“                     300 tis. Kč 

 

47. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro 

příspěvkové organizace  

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

  

PhDr. Müllerová, PhD.: 5 tis. Kč pro domovy pro seniory a jesle na hygienické prostředky 

vzhledem k situaci ohledně žloutenky  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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690/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace  
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 50 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 

50 tis. Kč příspěvkovým organizacím na pokrytí provozních nákladů takto: 

- DS Velké Březno, p. o.   5 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.    5 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.   5 tis. Kč 

- DS Dobětice, p. o.    5 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.   5 tis. Kč 

- DS Orlická, p. o.    5 tis. Kč 

- Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 5 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 5 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.    5 tis. Kč 

- Jesle města Ústí nad Labem, p. o.  5 tis. Kč 

 

49. Schválení konání veřejné sbírky na Plese statutárního města Ústí nad Labem dne 

1. 12. 2017 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

  

MUDr. Madar: dne 1. 12. 2017 se koná v Domě Kultury Ples statutárního města Ústí nad 

Labem 

- v prodeji jsou vstupenky v ceně 250 Kč/vstupenka 

 

Ing. Nechybová: oznámení o konání veřejné sbírky bude doplněno termínem do 10. 11. 2017  

 

MUDr. Madar: výtěžek bude použit na charitativní účely  

 

Ing. Nechybová: zájem o prodej vstupenek je  

- bylo by dobré podpořit další věci  

 

PaedDr. Čelišová: informace předat do městských novin  

 

MUDr. Madar: návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 
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691/17 

Schválení konání veřejné sbírky na Plese statutárního města Ústí 

nad Labem dne 1. 12. 2017 

 
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 veřejné sbírky 

na Plese statutárního města Ústí nad Labem dne 1.12.2017. Celý výtěžek 

z prodaných vstupenek bude použit na charitativní účely: 

a) finanční pomoc Jakubovi Krušinovi, narozenému 13.3.2013 na terapii na 

neurorehabilitační klinice AXON v Praze až do výše 57.000,- Kč 

b) zbytek výtěžku sbírky na finanční pomoc Centru pro zvířata v nouzi při ZOO 

Ústí nad Labem  

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 jednat ve věci sbírky pro: 

a )  Ing. Janu Procházkovou, asistentku náměstka primátorky 

B )  uk lád 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 

T: 10. 11. 2017 

 

50. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

MUDr. Madar: na základně jednání akcionáře s představenstvem Fotbalového klubu Ústí nad 

Labem, a.s., aby došlo k další stabilizaci klubu, je navržena personální změna 

v představenstvu klubu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

692/17 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

 
Rada města po projednání 

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

dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v působnosti valné 

hromady této společnosti 

 

A )  odvolává s účinností k 9. 11. 2017 

v souladu s čl. 12, odst. 12.2. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s.  
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1. Zdeňka Bechyněho, datum narození xx. xxxxx xxxx 

a) z funkce člena představenstva společnosti  

B )  v o l í   

v souladu s čl. 12, odst. 12.2. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s.  

1. Václava Kožíška, datum narození xx. xxxxx xxxx 

a )  do funkce člena představenstva společnosti ke dni 10.11.2017 

 

Různé 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města      ZM – zastupitelstvo města  

MO – městský obvod     ST – Severní Terasa  

MK – majetková komise     ÚP – územní plán 

DZ – důvodová zpráva    VB – věcné břemeno 

ODM – odbor dopravy a majetku    OSR – odbor strategického rozvoje  

KT – kancelář tajemníka  

 


