
Z á p i s

z 28. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 29. 10. 2019

Omluveni: Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Miroslava Lazarová
Lukáš Konečný

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová - 1. náměstkyně primátora

Schválení programu

předložil členům Rady ke schválení program 28. schůze Rady.

Diskuse          .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

31. Krematorium Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

32. Vyhlášení veřejné zakázky „Malátova – velkoplošná oprava vozovky“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO

33. Postoupení žádosti v procesu dotačního řízení na rok 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

34. Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

35. Revokace usnesení RM č. 55/14a – Nekomerční pronájem prostor Domu kultury
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

36. Souhlas zřizovatele se zapojením základní školy do programu TAČR ÉTA
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
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Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

         

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město na azylanty 

2. VZ-Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů - výběr dodavatele

3. Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o. - výběr dodavatele

4. Zmocnění pro J. Šimanovského, starostu MO ÚL - Severní Terasa

5. Potvrzení zájmu města o výsledku projektu

6. Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí 
nad Labem – výběr dodavatele

7. Krematorium Ústí nad Labem

8. Vyhlášení veřejné zakázky "Malátova - velkoplošná oprava vozovky"

9. Smlouva o společném zadávání

10. Rozpočtové opatření OSR a KT

11. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ - akceptace změnového 
Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP

12. Rozpočtové opatření OSR

13. Rozpočtové opatření OSR - MRS VstupenkyÚstí

14. „Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní 
smlouvě

15. Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění 
PHK)"

16. Rozpočtové opatření ODM a OSR

17. Revokace usnesení RM č. 119/6R/19 ze dne 4. 2. 2019

18. Pronájem pozemku p. č. 1463 v k. ú. Klíše

19. Prodeje části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov

20. Odkoupení nemovitostí v k.ú. Brná nad Labem

21. Zámecký park Trmice - souhlas se stavbou 

22. Stanovisko k řízení odstranění stavby objektu č.p. 806 v ul. České Besedy, na p.p.č. 96, k.ú. 
Ústí nad Labem
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23. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

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

25. Projekt seniorská obálka

26. Postoupení žádostí v procesu dotačního řízení na rok 2020

27. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím 

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

29. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci 
Domov pro seniory Dobětice

30. Zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace

31. Rozpočtové opatření OMOŠ - doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd

32. Souhlas zřizovatele s žádostí o příspěvek z fondu Ústeckého kraje

33. Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací

34. Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

35. Revokace usnesení RM č.55/14a - Nekomerční pronájem prostor Domu kultury

36. Souhlas zřizovatele se zapojením základní školy do programu TAČR ÉTA

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město na azylanty 
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: jedná se o průtočky
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

646/28R/19
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město na azylanty 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
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Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 7,34 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 7,34 tis. Kč v položce účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 7,34 tis. Kč, určenou pro 
azylové zařízení Předlice

2. VZ-Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: v bodě A) 1. úprava pořadí umístění uchazečů na 1. místo společnost OKIM
- návrh na usnesení v upraveném znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

647/28R/19
VZ-Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů - výběr dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova 
autoparku-dodávka 3 osobních automobilů“ takto:
1. OKIM spol. s r. o., Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice
2. Auto UL a. s., Havířská 373/25, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Obnova autoparku-dodávka 3 osobních automobilů“ a to dodavatele, 
který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle zadavatelem stanoveného 
hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnost OKIM spol. s r. o. se sídlem 
Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, IČ: 482 90 980, s nabídkovou cenou ve výši 1 147 
883 bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova autoparku-dodávka 3 osobních 
automobilů“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, s dodavatelem: OKIM spol. s r. o se sídlem Havlíčkova 396, 
411 17 Libochovice, IČ: 482 90 980. V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním 
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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 místě.

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

Mgr. Studenovský: dva uchazeči na pozici veterináře
- ekonomicky výhodnější se jeví společnost MVDr. Dušan Usvald, věnuje se exotickým zvířatům
- v usnesení v bodě B) 1. je špatně uvedená částka, místo 350,-Kč je úprava na 250,-Kč a 550,-Kč 
na 270,-Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

648/28R/19
Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o. - výběr 
dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Veterinární péče 
pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.“ takto:
1. MVDr. Dušan Usvald, Labská 1241/35, 276 01 Mělník
2. Sdružení veterinárních lékařů a služeb s.r. o., Střekovské nábřeží 74/29, 400 03 Ústí nad 
Labem

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.“ a to 
dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle zadavatelem 
stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnost MVDr. Dušan 
Usvald, Labská 1241/35, 276 01 Mělník, IČ: 705 54 331, s nabídkovou Cenou bez DPH za 
1 hod. komplexní preventivní a léčebné veterinární péče (včetně dopravy): 250,- Kč/60 
min. Cena bez DPH za 1 hod. výjezdu nad rámec preventivní a léčebné péče (další 
veterinární péče): 270,- Kč/60 min.

C) schvaluje
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1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, p.o.“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli MVDr. Dušan Usvald se 
sídlem Labská 1241/35, 276 01 Mělník, IČ: 705 54 331. 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 místě.

4. Zmocnění pro J. Šimanovského, starostu MO ÚL - Severní Terasa
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

649/28R/19
Zmocnění pro J. Šimanovského, starostu MO ÚL - Severní Terasa

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem -Severní Terasa k podání žádosti 
na Krajský úřad Ústeckého kraje o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč na úhradu části 
rekonstrukce dětského hřiště v ulici Poláčkova na p.p.č. 212/1 a 212/2, k.ú. Dobětice

2. informaci o zajištění finančních prostředků ze strany MO Ústí nad Labem - Severní 
Terasa s tím, že nebude po městě Ústí nad Labem nárokovat v této souvislosti žádné 
finanční prostředky

B) zmocňuje
  

1. Jaroslava Šimanovského, starostu městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
a) k podání žádosti o dotaci dle bodu A) tohoto usnesení

5. Potvrzení zájmu města o výsledku projektu
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: nositelem je UJEP
- 2 projekty oba bez finanční spoluúčasti
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

650/28R/19
Potvrzení zájmu města o výsledku projektu

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. připojení se k projektu "Diagnostika matematické připravenosti žáků pro přechod na 
druhý stupeň ZŠ a návrhy na vyrovnání potenciálních bariér"

2. připojení se k projektu "Transfer a marketing v procesu restrukturalizace příhraničního 
regionu"

6. Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města 
Ústí nad Labem – výběr dodavatele

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: 2 uchazeči
- vítězem je Sdružení veterinárních lékařů a služeb s. r. o.
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

651/28R/19
Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 
Statutárního města Ústí nad Labem – výběr dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Veterinární péče 
pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem“ 
takto:
1. Sdružení veterinárních lékařů a služeb s. r. o., Střekovské nábřeží 74/29, 400 03 Ústí nad 
Labem
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2. Helion Vet, Pod Holoměří 3116/2, 400 01 Ústí nad Labem

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata v nouzi ve spádové oblasti 
Statutárního města Ústí nad Labem“ a to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze 
zadávací dokumentace a dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na 
prvním místě tj. společnost Sdružení veterinárních lékařů a služeb s. r. o., Střekovské 
nábřeží 74/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 08026165, s nabídkovou Cenou bez DPH za 1 
hod. komplexní preventivní a léčebné veterinární péče (včetně dopravy): 350,- Kč/60 min. 
Cena bez DPH za 1 hod. výjezdu nad Rámec preventivní a léčebné péče: 550,- Kč/60 min.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Veterinární péče pro Centrum pro zvířata 
v nouzi ve spádové oblasti Statutárního města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
společnosti Sdružení veterinárních lékařů a služeb s. r. o, Střekovské nábřeží 74/29, 400 03 
Ústí nad Labem, IČ: 08026165. 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 místě.

7. Krematorium Ústí nad Labem
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: podán návrh na neschválení dohody, kterou podal pan Šauer
- dne 16. 10. 2019 návrh na ukončení Koncesní smlouvy dohodou ke dni 30. 4. 2020 bez udělení 
jakýchkoli smluvních sankcí
- předložen návrh na souhlas s uzavřením příkazní smlouvy s Městskými službami Ústí nad 
Labem, p.o., aby MS byly připraveny dne 4. 11. 2019 převzít a následně spravovat areál 
krematoria
Ing. Fialová: budeme účtovat tu sankci? Podle prvního usnesení?
Mgr. Studenovský: sankce 100 tis. Kč byla již uložena, odeslána, vyfakturována
- sankce 5 tis. Kč za každý den (35 dnů) bude až v další RM, z důvodu, až dojde k předání
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

652/28R/19
Krematorium Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 32



Rada města po projednání

A) neschvaluje
  

1. uzavření dohody o ukončení Koncesní smlouvy - správa a provoz krematoria Ústí nad 
Labem, uzavřené dne 2. 10. 2017 se společností Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o.

B) schvaluje
  

1. uzavření příkazní smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad 
Labem p.o. ve věci převzetí a následné správy areálu krematoria

C) ukládá
  

Ing. Martinu Matovi, MBA

a) uzavřít příkazní smlouvu ve smyslu bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 31. 10. 2019

8. Vyhlášení veřejné zakázky "Malátova - velkoplošná oprava vozovky"
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: je to pod limit, s ohledem na to, že sčítáme tyto obdobné zakázky
- plnění bude na jaře v roce 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

653/28R/19
Vyhlášení veřejné zakázky "Malátova - velkoplošná oprava vozovky"

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Malátova - velkoplošná oprava 
vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4 830 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Malátova - velkoplošná oprava vozovky“

B) pověřuje
  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
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a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Malátova - velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Malátova - velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Klára Eflerová, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

9. Smlouva o společném zadávání
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karpíšková: smlouva o spolupráci mezi Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., které 
se přejmenovaly na (Severočeská servisní a.s. ) a městem na jarní a podzimní deratizaci
- vždy, když se dělá nové VŘ, uzavíráme novou smlouvu o spolupráci
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

654/28R/19
Smlouva o společném zadávání

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o společném zadávání se společností Severočeská servisní a.s. se 
sídlem Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice ( IČ: 05175917)

10. Rozpočtové opatření OSR a KT
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
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Ing. Dlouhý: jedná se o zapojení průtočky
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

655/28R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka ve výši 56,62 
tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora inkluzivního 
vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje - oddělení 
projektů a dotací o částku 56,62 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 56,62 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky

11. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ - akceptace změnového 
Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

656/28R/19
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ - akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
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1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 4 o poskytnutí dotace č.j. 7918/2018-55/4 
ze dne 3. 10. 2019 z Operačního programu Technická pomoc,

2. informace o Podmínkách realizace projektu z Operačního programu Technická pomoc,

B) ukládá
  

Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) akceptování Podmínek č. 4 elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
ISKP2014+

 Termín: 30. 11. 2019

12. Rozpočtové opatření OSR
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: jedná se o průtočku
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

657/28R/19
Rozpočtové opatření OSR

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 277,34 tis. Kč - zapojení 
finančního příspěvku MAS Labské skály, z.s. na úhradu nákladů v rámci realizovaného 
projektu ,, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Ústí nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje tř. 2 o částku 277,34 tis. 
Kč v položce ostatní nedaňové příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve výši 
277,34 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací

13. Rozpočtové opatření OSR - MRS VstupenkyÚstí
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

658/28R/19
Rozpočtové opatření OSR - MRS VstupenkyÚstí

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 550 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 ve výši 550 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené OSR nad schválený rozpočet)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje o částku 
550 tis. Kč v položce Oddělení cestovního ruchu

14. „Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní 
smlouvě

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

659/28R/19
„Vybudování zimní sportovní haly pro beach volejbal“ – uzavření Dodatku č. 2 
ke Kupní smlouvě

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě na akci „Vybudování zimní sportovní haly pro 
beach volejbal“

15. Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění 
PHK)"
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Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

materiál byl stažen

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro , proti , zdržel se  Návrh nebyl přijat

Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně 
odvodnění PHK)"

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 5 000,00 tis. Kč
v položce Oddělení přípravy a realizace investic - na případné demolice
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku
5 000,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně
odvodnění PHK)“

16. Rozpočtové opatření ODM a OSR
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Hlávka: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

660/28R/19
Rozpočtové opatření ODM a OSR

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru strategického rozvoje, oddělení 
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cestovního ruchu ve výši 360,13 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
o částku 360,13 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje
o částku 360,13 tis. Kč v položce Oddělení cestovního ruchu

17. Revokace usnesení RM č. 119/6R/19 ze dne 4. 2. 2019
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Hlávka: návrh na zrušení odkoupení bytového domu 1. Máje
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

661/28R/19
Revokace usnesení RM č. 119/6R/19 ze dne 4. 2. 2019

Rada města po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení RM č. 119/6R/19 ze dne 4. 2. 2019 v úplném znění

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 4. 11. 2019

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

Ing. Nechybová: kdy byl schválen záměr pronájmu? 2018 – prodej nedoporučen
Ing. Hlávka: žádost byla pozdržena, protože probíhala demolice v ulici Na Nivách
- až po skončení akce, byl vyvěšen záměr pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

662/28R/19
Pronájem pozemku p. č. 1463 v k. ú. Klíše

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. pronájem 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 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

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

Ing. Hlávka: materiál půjde do ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

663/28R/19
Prodeje části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Vaňov

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem 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, paní Danuši Langové, 
*************************************** a panu Alešovi Kučerovi, 
************************************** za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 1.000,- Kč/m2 bez DPH
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem

B) ukládá
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Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 16. 12. 2019

20. Odkoupení nemovitostí v k.ú. Brná nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Nechybová: společnost OREA – INVEST s. r. o.
- podařilo se zajistit další znalecký posudek
Ing. Tošovský: znalecký posudek se blíží našemu původnímu posudku, snad ho budou akceptovat
Mgr. Javorčák: upravení termínu v usnesení 4. 11. 2019 termín předložení do ZM
Ing. Hlávka: - návrh na usnesení v upraveném znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

664/28R/19
Odkoupení nemovitostí v k.ú. Brná nad Labem

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím pozemků p.č. 921/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1023, 
a p.č. 921/31 v k.ú. Brná nad Labem od společnosti OREA INVEST s.r.o., IČ: 25842480 za 
cenu 5 380 000,-Kč, za podmínek::
a) ukončení veškerých soudních sporů vedených proti statutárnímu městu Ústí nad Labem
b) nemovitosti nebudou zatížené zástavními právy, ani podobnými závazky
c) kupní cena bude uhrazena po zápisu nemovitostí na list vlastnictví statutárního města 
Ústí nad Labem 

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému

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

 Termín: 4. 11. 2019

21. Zámecký park Trmice - souhlas se stavbou 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Hlávka: vyjádření z hlediska vlastníka pozemku
- rekonstrukce stávajících cest, které jsou na pozemku města
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- bez finančního přispění města
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

665/28R/19
Zámecký park Trmice - souhlas se stavbou 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. z hlediska vlastníka dotčeného pozemku p. č. 1469/3 v k. ú. Trmice vydání souhlasu se 
změnou stavby „Zámecký park Trmice – 1.etapa“ před jejím dokončením v souladu s 
projektovou dokumentací

22. Stanovisko k řízení odstranění stavby objektu č.p. 806 v ul. České Besedy, na p.p.č. 96, k.ú. 
Ústí nad Labem

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

Ing. Hlávka: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

666/28R/19
Stanovisko k řízení odstranění stavby objektu č.p. 806 v ul. České Besedy, na 
p.p.č. 96, k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. vydání souhlasu s odstraněním objektu č.p. 806 v ulici U České Besedy, na p. p. č. 96, k. 
ú. Ústí nad Labem, dle předložené projektové dokumentace „Dokumentace bouracích prací 
objektu č.p. 806 v ulici U České Besedy, Ústí nad Labem“, za podmínek:
a) Demolice objektu bude prováděna dle projektové dokumentace tak, aby nedošlo k 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 18 z 32



poškození objektu č. p. 805
b) Bude provedena prohlídka objektu statikem před i po skončení bouracích prací
c) Nebude poškozen hromosvod včetně jeho uzemnění
d) dodržení stanoviska ÚZSVM č.j. UZSVM/U/14235/2019-HMSU ze dne 9. 9. 2019

23. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

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

Ing. Kohl: finanční objem je 1.150.000,-Kč
- rozřazeno do tří kategorií A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže
B) Akce volnočasového kalendáře
C) Akce zdravotně postižených osob
- u akce zdravotně postižených osob proběhne bodové hodnocení, které v předchozích letech 
nebývalo
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

667/28R/19
Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v 
roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
2. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2020“ v rámci „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem“
3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“ v předloženém znění

24. 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: 1 žádost, paní žádá o dotaci 40 tis. Kč na akci ,,Ústecký večer AC&CZ (revival AC&CZ 
)“
- kulturní komise navrhuje 10 tis. Kč
- žádost přišla 9. 9. 2019
- propagace města byla na letácích, plakátech
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- v žádosti je uveden předpokládaný počet návštěvníků 150 – 300
- nepodařilo se nám zjistit skutečný počet, nevíme, kolik peněz mohli vydělat
- výše vstupného bylo plánováno 195,-Kč na osobu
Mgr. Vlach: jedná se o komerční událost, není to patrně tradiční akce
- je to žádost do Fondu Rady
- z těchto důvodů se zdržím hlasování
- nevidím v tom veřejný prospěch, že se tu tato akce pořádala
- kulturní akce by měly využívat dotační titul města na podporu kultury
Ing. Nechybová: Fond Rady města slouží na mimořádné akce, kulturní kalendář je vždy uzavřen, je 
časově omezen
- návrh na podporu této akce
- v průběhu roku jsme podpořili řadu komerčních akcí
- mohli bychom se shodnout na nějaké finanční podpoře
Ing. Tošovský: navrhuji 5 tis. Kč, byla tam propagace města
Mgr. Vlach: zdroj financování kulturní aktivity se mi jeví nešťastný
Ing. Kohl: my se ptáme, proč žádají do Fondu Rady a ne do kulturního kalendáře
- v tu dobu nepředpokládali, že budou tuto akci pořádat
- 9. 9. 2019 požádali, akce byla 25. 10. 2019
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Tošovský: hlasování o protinávrhu – 5 tis. Kč

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 1, proti 0, zdržel se 5 Návrh nebyl přijat
Hlasování o původním návrhu: 1,0,5 (pro: Ing. Nechybová)
Hlasování o protinávrhu: 3,0,3 (zdrželi se: Mgr. Ševcovic, Mgr.Vlach, 
Ing. Fialová)

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) Kováříková Liběna (nar. ************) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký večer AC&CZ (revival AC&DC)“ ve výši 10.000,- Kč

25. Projekt seniorská obálka
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života
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- do tiskopisu senior vyplní údaje týkající se jeho zdravotního stavu
- součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby
Ing. Kirbs: náklady jsou určeny na tisk a distribuci?
Ing. Kohl: ano
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

668/28R/19
Projekt seniorská obálka

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. zapojení statutárního města Ústí nad Labem do projektu „Seniorská obálka“

26. Postoupení žádostí v procesu dotačního řízení na rok 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: přihlášeno 31 žadatelů, 75 projektů
- náš odbor zkontroloval platnost čestných prohlášení
- bylo zjištěno, že u 3 subjektů byl zjištěn dluh vůči statutárnímu městu
- Člověk v tísni, o.p.s, Kleja, z.s. a YMCA Ústí nad Labem
- Člověk v tísni, o.p.s – nezaplaceno za zábor veřejného prostranství ve výši 30,-Kč
- společnost YMCA Ústí nad Labem dlužila Městským službám – nedostali elektronickým 
emailem fakturu za nájem a energie
- firma Kleja, z.s. měli v roce 2015 podanou žádost na kulturní akci, tu nevyúčtovali a vznikla 
pohledávka na právní oddělení ve výši 5 tis. Kč a penále, všechny jsme vyzívali, Kleja moc 
nereagovala
- zjistili, že by měli být vyřazeni, tak zaplatili, ale pouze penále
- oni si myslí, že zaplatili dluh
- Chceme se poradit, jak dál postupovat?
- návrh vyřadit je, jak říká dotační program nebo 5. 11. 2019 zkontrolovat, jestli všichni vše 
uhradili a nechat je postoupit do dalšího hodnocení dotačního programu
Ing. Nechybová: měli bychom být spravedliví, jestliže program má tato pravidla, tak podle nich 
musíme postupovat
Mgr. Vlach: nedávno RM rozhodla, že retroaktivně odpustíme sankci řešení dotačního titulu sportu 
a bylo tam masivní porušení vynaložení těchto prostředků dle určení dotačního titulu
- RM zpětně v r. 2017, aby nedošlo k vracení těchto prostředků tak, umožnila sportovním oddílům, 
aby jim tyto dotace byly ponechány a ta aktivita, kterou z nich sanují, byla městem proplacena
- chtěl bych upozornit, že tento materiál předkládáme před vlastním hodnocením členům RM
- došlo k nějakému porušení, žádáme členy RM, aby posoudili, jestli je možné ty žádosti postoupit 
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dál v rámci dotačního řízení
- kvalita žádostí bude posouzena dotačním výborem nezávisle
- některé ze společností již některé věci uhradily a přináší do města službu a vytvářejí aktivity pro 
obyvatele
Ing. Nechybová: proč to tu tedy máme?
Ing. Kohl: v dotačním programu je věta, že by měli být vyřazeni před hodnocením
- musel bych je všechny tři vyřadit a žádné hodnocení by nebylo
Ing. Tošovský: jsou tam tedy 3 společnosti, dvě v pořádku a s jednou je problém
- ty dvě bych posunul do hodnocení
Ing. Kohl: v usnesení je navrženo, že to zkontrolujeme ještě 5. 11. 2019 a 6. 11. 2019 se má 
hodnotit
Ing. Kirbs: jsou srozuměni, že to někdy zaplatí?
- chtěli zaplatit 5 tis. a poslali 6,5 tis. Kč?
Ing. Kohl: penále dosáhly částky 6,5 tis. Kč, my můžeme dát penále do výše maximálně toho 
odvodu, takže 5 tis. Kč a oni tu částku zaplatili celou
- dluží ještě 3,5 tis. Kč
Mgr. Vlach: pokud budou evidovány dluhy v momentě, kdy už to bude nezvratné, tak nemůžeme 
podpořit službu, která dluží městu peníze
- ale souhlasím i s názorem, že došlo k pochybení a požádal bych o výjimku v tomto případě
Ing. Kohl: v době podání žádosti nesmějí být dlužníci vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
Ing. Nechybová: je to banální chyba
- je to časově náročné?
- je to o těch pravidlech
Ing. Kohl: je otázka, jestli Kleja zaplatí
Ing. Tošovský: máme možnost jako Rada, pokud vydáváme pravidla, tak je v odůvodněných 
případech můžeme zmírnit
Mgr. Ševcovic: návrh na dvě varianty: postoupí všichni tři nebo nikdo
- ve všech případech došlo k nedodržení pravidel
Mgr. Javorčák: návrh do budoucna - upravit pravidla
- ponechat dadline k podání žádosti a doplnit: v odůvodněných případech nejpozději do okamžiku 
procesu hodnocení
Ing. Kohl: - návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o usnesení: 5,0,1 – Ing. Nechybová se zdržela hlasování

669/28R/19
Postoupení žádostí v procesu dotačního řízení na rok 2020

Rada města po projednání

 schvaluje
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1. postoupení podaných žádostí do vyhlášeného Dotačního programu na podporu sociálních 
služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2020 k procesu hodnocení u subjektů:
a) u kterých byl ke dni podání žádosti evidován neuhrazený závazek po splatnosti vůči 
Statutárnímu městu Ústí nad Labem a jeho příspěvkovým organizacím, a který svůj 
závazek uhradil nejpozději do 5. 11. 2019
b) kteří v povinné příloze žádosti „Čestném prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu 
městu Ústí nad Labem a jeho příspěvkovým organizacím“ uvedly nepravdivé údaje

27. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

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

PhDr. Müllerová, PhD.,: jedná se o nákup dlouhodobého hmotného majetku pro Mateřské školy a 
pořízení kuchyňského robota do ZŠ Pod Vodojemem
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

670/28R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
148,07 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 148,07 tis. Kč v položce Nákup DDHM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 
148,07 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku takto:
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11,p. o. 44,40 tis. Kč
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 65,25 tis. Kč
Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p. o. 38,42 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
266,09 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
266,09 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 
příspěvku, sk. č. 04 Základní škole Ústí nad Labem,
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Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci ve výši 266,09 tis. Kč na akci „ZŠ Pod 
Vodojemem - pořízení kuchyňského robota“

B) ukládá
  

1. Aleně Deylové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

 Termín: 31. 12. 2019

  
2. Mgr. Květoslavě Lenkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

 Termín: 31. 12. 2019

  
3. Bc. Evě Duffkové, ředitelce Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková orgnaizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

 Termín: 31. 12. 2019

  
4. PaeDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena b) tohoto usnesení na pořízení 
kuchyňského robota

 Termín: 31. 12. 2019

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

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

PhDr. Müllerová, PhD.,: jedná se o průtočky z MŠMT z Krajského úřadu
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

671/28R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
4 217,76 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 4 217,76 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 celkové výši 4 217,76 
tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – 
Šablony II. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizaci ve výši 900,05 
tis. Kč
- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci 
ve výši 1 967,34 tis. Kč
- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci 
ve výši 555,72 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizaci ve výši 372,42 
tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizaci ve výši 
422,23 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
974,40 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 974,40 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 v celkové výši 974,40 
tis. Kč v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci k realizaci projektu 
„Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách takto:
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 87,40 tis. Kč
- Základní škole a Základní umělecké škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 
organizaci ve výši 68,86 tis. Kč
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 
277,60 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 540,54 
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tis. Kč

29. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkovou 
organizaci Domov pro seniory Dobětice

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

PhDr. Müllerová, PhD.,: proběhlo jednání, kraje nám dofinancovaly ze zbytku další částku
- z naší rezervy se organizaci na provoz poskytne 972 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

672/28R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz pro 
příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Dobětice

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
972 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
972 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Domovu pro seniory Dobětice, 
příspěvkové organizaci, ve výši 972 tis. Kč
na pokrytí zvýšených mzdových nákladů

30. Zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace

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

PhDr. Müllerová, PhD.,: podána žádost o zrušení výjimky
- průměr na třídu je 19 žáků
- revokujeme usnesení a rušíme výjimku
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

673/28R/19
Zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě Základní školy a Základní umělecké 
školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace

Rada města po projednání

 revokuje
  

1. usnesení Rady města č. 343/14R/19 ze dne 20. 5. 2019 bod A 1. písmeno b)

31. Rozpočtové opatření OMOŠ - doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.,: jedná se o doplatek za pořízení učebních pomůcek pro žáky prvních tříd
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

674/28R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ - doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 
1. tříd

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
670,80 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství – 
oddělení ekonomiky příspěvkových organizací
o částku 670,80 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd.
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací a školství – 
oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku pro jednotlivé základní školy v Ústí nad Labem v celkové výši 670,80 tis. Kč 
jako doplatek na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
ve výši 59,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 23,20 
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tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
35,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
32,00 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 40,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 19,60 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 42,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
34,40 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 36,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 47,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
49,60 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 42,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 13,20 
tis. Kč

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 34,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
12,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace, ve výši 
26,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace,
ve výši 80,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 28,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 15,60 tis. Kč

32. Souhlas zřizovatele s žádostí o příspěvek z fondu Ústeckého kraje
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.,: žádost DDM a ZpDVPP o příspěvek na pořádání krajského kola národní 
soutěže „Zlatý oříšek Ústeckého kraje 2019“ – soutěž talentované mládeže
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

675/28R/19
Souhlas zřizovatele s žádostí o příspěvek z fondu Ústeckého kraje

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. s podáním žádosti Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace,IČ 75150131, o příspěvek ve výši 21 
000,- Kč z Fondu Ústeckého kraje - Individuální dotace 2019
na realizaci projektu „Zlatý oříšek Ústeckého kraje 2019“

33. Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

materiál byl stažen

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro , proti , zdržel se  Návrh nebyl přijat

Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací

Rada města po projednání

 vydává
  

s účinností od 1. 12. 2019
1. Směrnici Rady města č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací

34. Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

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

PhDr. Müllerová, PhD.,: žádost o přidělení účelového příspěvku na pořízení žlabů, napáječek pro 
žirafy, jeleny, velbloudy, pořízení kontejneru na odpady, smykového nakladače, kamerového 
systému na zimoviště
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- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

676/28R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 1 754,14 tis. 
Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku
1 754,14 tis. Kč u akce „ZOO – investiční rezerva“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku
na provoz ve výši 50 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
na pořízení žlabů a napáječek pro žirafy, jeleny a velbloudy
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku
na provoz ve výši 347,15 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci na pořízení kontejnerů na odpad
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 - poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 197,90 
tis. Kč na akci „ZOO - pořízení smykového nakladače“
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 - poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 159,09 tis. 
Kč na akci „ZOO - pořízení kamerového systému na zimoviště“

B) ukládá
  

1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b až e) tohoto usnesení na pořízení 
výše specifikovaného majetku

 Termín: 31. 12. 2019

35. Revokace usnesení RM č.55/14a - Nekomerční pronájem prostor Domu kultury
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Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.,: jedná se o nekomerční pronájem prostor Domu kultury
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

677/28R/19
Revokace usnesení RM č.55/14a - Nekomerční pronájem prostor Domu kultury

Rada města po projednání

 revokuje
  

1. usnesení RM č. 55/14a ze dne 2. 12. 2014 týkající se nekomerčního pronájmu prostor 
Domu kultury 

36. Souhlas zřizovatele se zapojením základní školy do programu TAČR ÉTA
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.,: ZŠ Neštěmická žádá o zapojení do dvou projektů – ověřování využití 
humanoida
- v rámci PF UJEP: Robotický tandemový učitel
- FF UJEP : Participace občanů a výzvy občanského vzdělávání
- účast na projektu v oblasti občanské výchovy
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

678/28R/19
Souhlas zřizovatele se zapojením základní školy do programu TAČR ÉTA

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. se zapojením Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 
organizace, IČO 44226268, jako externího aplikačního garanta v programu ÉTA 
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Technologické agentury České republiky v projektu:
a) Robotický tandemový učitel připravovaný Pedagogickou fakultou UJEP
b) Participace občanů a výzvy občanského vzdělávání - Výzkum pro strukturálně postižené 
regiony připravovaný Filozofickou fakultou UJEP

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Mgr. Tomáš Vlach
náměstek primátora

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM - zastupitelstvo města
VŘ - výběrové řízení
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