Statutární město Ústí nad Labem

Zápis
z 29. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 18. 11. 2019
Omluveni:

Miroslava Lazarová

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný
Zapisovatelé:
Zahájení

Ing. Tomáš Kirbs

Kateřina Nedvídková, KP

Jednání zahájil a řídil Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.
Schválení programu
předložil členům Rady ke schválení program 29. schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Dodatečně byly zařazeny body:
50. Kontrola EAZA - zjištění a výsledky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
51. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku příspěvkovým organizacím z
oblasti školství
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
52. Poskytnutí peněžitého daru ZJ Lokomotiva Ústí n. L., z.s.
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
Na stůl byly předloženy body:
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 3, 11, 24 a 47

Schválený program:
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1.

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č.545/23R/19

2.

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019

3.

Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku
2023

4.

Rozpočtové opatření FO - zapojení účelových neinvestičních dotací z MF ČR

5.

Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o.
– objekt Svatojakubská 52, Svádov“

6.

Veřejná zakázka "Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad
Labem" - výběr dodavatele

7.

Návrhy OZV města

8.

Rozpočtové opatření OSV a KT - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

9.

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

10.

Projekt FORGET HERITAGE - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci a finační spoluúčasti

11.

Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem - registrace akce a
rozhodutí o poskytnutí dotace

12.

Projektový návrh a rozpočtové opatření Participativního rozpočtu „Ústečané společně“

13.

Zvukové informační nosiče Daruma City Voice

14.

Rozpočtové opatření OSR/OCR

15.

„Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – II. etapa - uzavření Dodatku č.
2 ke Smlouvě o dílo

16.

DPmÚL – Změna tarifních podmínek

17.

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky

18.

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a
veřejnou drážní osobní dopravou – Dodatek č. 4

19.

Bezúplatné nabytí částí pozemků v k. ú. Sebuzín

20.

Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 176 v k. ú. Všebořice

21.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4231/1 v k. ú. Ústí nad Labem

22.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5088 v k. ú. Ústí nad Labem

23.

Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Předlice

24.

Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

25.

Stříbrnické nivy - parkoviště u MŠ - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících

26.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 31. 10.
2018 – Jiří Pavelka

27.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 11.
2018 – SOVA PC s.r.o.
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28.

Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

29.

Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady 07-10/2019

30.

Rozpočtové opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu

31.

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

32.

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 - Mimořádné žádosti o dotace

33.

Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři

34.

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

35.

Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 - 2027

36.

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

37.

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 552/23R/19 z 2. 9. 2019

38.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro
rok 2020

39.

Rozpočtové opatření OMOŠ

40.

Rozpočtová opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

41.

Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků Městským službám
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

42.

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové
organizace

43.

Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

44.

Ukončení šestiletého období ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4,
příspěvkové organizace

45.

Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací

46.

Zvýšení ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa na území města Ústí nad Labem

47.

Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

48.

Poskytnutí peněžitého daru

49.

Termíny jednání RM a ZM v roce 2020

50.

Kontrola EAZA - zjištění a výsledky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace

51.

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku příspěvkovým
organizacím z oblasti školství

52.

Poskytnutí peněžitého daru TJ Lokomotiva Ústí n. L., z.s.

Hlasování:

pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č.545/23R/19
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: tvorba seznamu na využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic
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- návrh na revokaci usnesení a následné předložení revokace do ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Ing. Fialová se zdržela hlasování

679/29R/19
Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č.545/23R/19
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 545/23R/19 ze dne 2.9.2019 v úplném znění
B) souhlasí
1. s revokací usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 477/17 ze dne 6.12.2017 v
bodě B)
C) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
1. předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 16. 12. 2019
2. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Jakubec: návrh zreálnění investiční části výdajového rozpočtu letošního roku
- prostředky, které nebudou v letošním roce čerpány, budou převedeny do příštího roku
- vyplývá úspora k financování investic v příštím roce
- celkem se jedná o 277 266,54 tis. Kč – návrh na zapojení jako zdroj financování vyjmenovaných
investičních akcí v rozpočtu pro rok 2020
- součástí návrhu usnesení je tabulka – vyjmenovány jednotlivé investiční akce
- absolutní úspora u akce Přepážkové centrum – nebude se realizovat
- úspora u investiční akce v Předlicích- Rekonstrukce křižovatky z původního znění usnesení,
projednané na jednání ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

680/29R/19
Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce
2019
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r.
2019 v úhrnné výši 277 266,54 tis. Kč s tím, že u vyjmenovaných investičních akcí v
úhrnné výši 193 673 tis. Kč se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího
roku a jsou součástí NR 2020 a u druhé skupiny investičních akcí v úhrnné výši 83 593,54
tis. Kč se jedná o absolutní úsporu, která slouží jako zdroj financování nových investičních
výdajů dle NR 2020.
B) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2019
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 277 266,54 tis. Kč ve znění
Přílohy usnesení č. 1
b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 277 266,54 tis. Kč
3. Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku
2023
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Jakubec: rozpočet předložen ve zkrácené podobě
- obsahuje návrh usnesení, přílohy usnesení 1-5 seznam tabulek, rozšířené tabulky
- rozpočet je vybilancovaný – na veškeré výdaje jsou zdroje
- v neinvestiční části rozpočtu je rozpočet předkládán jako přebytkový
- přebytek ve výši 192 mil. Kč
- 124 mil. Kč k úhradě dluhové služby (22 mil. Kč na splátky úroku, 102 mil. Kč na splátky úvěru)
- 68 mil. Kč použito na financování nových investičních akcí v příštím roce
- součástí je i střednědobý výhled rozpočtu do r. 2023
- dotace pro MO, rozděleny do 3 bloků
1. blok návrh poskytnutí dotace MO na výkon státní správy a samosprávy
- návrh na meziroční nárůst ve výši 4,3mil. Kč na absolutní částku 137,4 mil. Kč
- 4,3 mil. Kč slouží na navýšení dotace pro MO Severní Terasa, MO Neštěmice
- pro každý tento obvod + 2,2 mil. Kč
- částečné snížení financování Vítání občánků (4,3 mil. Kč)
- MO Město a MO Střekov – navýšení se nenavrhuje
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- nárůst mezd pokryjí ze svých vlastních zdrojů
2. blok MO se navrhuje dotace 34 mil. Kč na zeleň
3. blok 25 mil. Kč na provoz
- jednotlivé části návrhového rozpočtu:
- příjmová část 1 934 mil. Kč
- meziroční daňové příjmy 45 mil. Kč
- finanční výpomoc pro naše příspěvkové organizace, než dostanou dotace
- zahrnut předpoklad výběru sankcí porušení dopravních předpisů v tunelech
- návrh rozpočtu v neinvestičních výdajích máme rezervu 12,2 mil. Kč
- rezervace 3 mil. Kč pro KP v případě mimořádné situace
- investiční výdaje 344 mil. Kč
- 68 mil. Kč přebytek k financování nových akcí – vyjmenovány, vyčíslovány
- v návrhu rozpočtu – zásobník investičních akcí
- středně výhledový rozpočet do roku 2023 – rozčleněn na investiční a neinvestiční
- rezerva na dosud nerozhodnuté investiční akce
- r. 2021rezerva zanedbatelná
- návrh rozpočtu a středně výhledového rozpočtu bude viset nejméně 15 dnů na úřední desce, na
internetových stránkách města, zpřístupněn pro zastupitele a všechny občany
- bude projednáno i ve finančním výboru
Mgr. Ševcovic – upozornění na chybu v desetinné čárce v příloze DZ na str. 9, položka tradiční
olympijské sporty 355, 500 mil. Kč
Ing. Jakubec: řádek není součtový, opravíme
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

681/29R/19
Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
do roku 2023
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2020
(NR 2020) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až 2023 (SVR) statutárního
města Ústí nad Labem – Magistrátu
Stránka 6 z 56

Statutární město Ústí nad Labem

B) souhlasí
1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 ve výši
1 934 558,10 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 ve výši 2
109 684,10 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 765 263,10 tis. Kč,
z toho dotace pro městské obvody 137 417 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 344 421 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 175 126 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
- změna stavu na účtech MmÚ 277 173 tis. Kč
C) doporučuje
1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 dle Příloh
usnesení č. 1 - 4
b) schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát na
období r. 2021 až r. 2023 dle Přílohy usnesení č. 5
c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a)
zmocnit Radu města Ústí nad Labem 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
d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a)
zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5
mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých
účelových prostředků
4. Rozpočtové opatření FO - zapojení účelových neinvestičních dotací z MF ČR
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Ing. Jakubec: prostřednictvím KÚÚK ve výši 95 tis. Kč na pomocné práce pro Český statistický
úřad, přípravné práce na sčítání lidu, bytů, domů, které bude provedeno v roce 2021
- zapojení do mzdové části rozpočtu KT
Mgr. Javorčák: peníze přišly pozdě, Statistický úřad byl moc rychlý
- zatím tyto peníze využít nemůžeme
- oslovení MF na doplnění podmínek na vyplacení odměn
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

682/29R/19
Rozpočtové opatření FO - zapojení účelových neinvestičních dotací z MF ČR
Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka – zapojení účelové
neinvestiční dotace z MF ČR ve výši 36,39 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 36,39 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu – neinvestiční (ÚZ 98020)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 27,20 tis. Kč
v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 9,19 tis. Kč
v položce Povinné pojistné
2. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka – zapojení účelové
neinvestiční dotace z MF ČR ve výši 59,05 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 59,05 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu – neinvestiční (ÚZ 98018)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 44,13 tis. Kč
v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 14,92 tis. Kč
v položce Povinné pojistné
5. Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o.
– objekt Svatojakubská 52, Svádov“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru
Mgr. Studenovský: v příští RM budeme mít další opravy střech, takže po sečtení se dostáváme do
podlimitního režimu, proto je materiál předložen do RM
Ing. Nechybová: jedná se o výměnu celé střechy?
Mgr. Studenovský: havarijní stav, máme posudky
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

683/29R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová
1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad
Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“ s předpokládanou hodnotou
plnění ve výši 1 990 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“.
B) pověřuje
1. Ing. Kláru Eflerovou odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt
Svatojakubská 52, Svádov“ , včetně případného vylučování dodavatelů.
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) Ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt
Svatojakubská 52, Svádov“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě
nepřítomnosti Ing. Kláry Eflerové
C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
1. řádní členové:
a) PhDr. Müllerová Jana PhD, vedoucí OMOŠ
b) Břetislav Sedláček, technik provozně technického oddělení OMOŠ
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. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ
b) Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení OMOŠ
c) Mgr. 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
6. Veřejná zakázka "Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad
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Labem" - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru
Mgr. Studenovský: 2 uchazeči
- vyhrál Ing. Michal Simon s nejnižší nabídkovou cenou 1 505 076,-Kč – polovina toho, co jsme
předpokládali
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

684/29R/19
Veřejná zakázka "Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města
Ústí nad Labem" - výběr dodavatele
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Údržba výsadeb na
okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem“ takto:
1. Ing. Michal Simon
2. TILIA Garden s.r.o.
B) rozhoduje
na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce s
názvem „Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem“
dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Ing. Michal Simon, se sídlem
Dubice 9, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 104 59 553, s nabídkovou cenou ve výši 1 505 076,Kč bez DPH.
C) schvaluje
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba výsadeb na okružních křižovatkách
a v centru města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Ing. Michal Simon, se sídlem
Dubice 9, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 104 59 553, a v případě, že dodavatel, který se
umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne
zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na
druhém místě v pořadí.
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7. Návrhy OZV města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru
Mgr. Studenovský: 3 obecně závazné vyhlášky reagující na změnu legislativy
1. evidence psů nahrazuje stávající vyhlášku, vypadá povinnost čipování psů
2. místní poplatek ze psů, původní podoba zůstává, změna – snížená sazba pro osoby starší 65 let
3. místní poplatek z pobytu
- úprava sazby v r. 2020 se bude platit 21,- Kč, od r. 2021 30,- Kč
- vyhláška projednána se všemi městskými obvody i s Ministerstvem vnitra
Ing. Nechybová: poplatky ze psů
- doposud, když jsem dobrovolně nechala očipovat psa, tak jsem za něj již neplatila
Mgr. Studenovský: je tam přechodné ustanovení pro lidi, kteří očipují psa ještě do konce roku
- přechodné ustanovení, platí snížená sazba
- návrh na usnesení v upraveném znění: úprava u vyhlášky s místním poplatkem z pobytu, od r.
2021 navrhnutá sazba 30,- Kč, nikoli 50,-Kč, jak je v tištěném materiálu

Hlasování o usnesení: pro 6, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat
Ing. Nechybová, p. Konečný se nezúčastnili hlasování

685/29R/19
Návrhy OZV města
Rada města po projednání
souhlasí
1. s návrhem obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 1/2019, o evidenci trvale
označených psů a jejich chovatelů
2. s návrhem obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 2/2019, o místním
poplatku ze psů
3. s návrhem obecně závazné vyhláška města Ústí nad Labem č. 3/2019, o místním
poplatku z pobytu v upraveném znění
8. Rozpočtové opatření OSV a KT - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
pí. Miková: dostali jsme 20 tis. Kč od ÚP za jednu uzavřenou dohodu
- převádíme Městskému informačnímu systému 9 100,- Kč na nákup 15 kusů flashek
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

686/29R/19
Rozpočtové opatření OSV a KT - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 20 tis. Kč – pokrytí nákladů na
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 20 tis. Kč v položce účelové prostředky z
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 20 tis.
Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 9,10 tis. Kč –
pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným
dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou
působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 9,10 tis.
Kč v položce účelové prostředky – pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 9,10 tis. Kč
v položce Městský informační systém
9. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
pí. Miková: RO – dotace na sociálněprávní ochranu dětí - z rezervy této dotace převádíme
11 600,- Kč Městskému informačnímu systému na nákup notebooků a HS převádíme
peníze na nákup tiskovnice
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

687/29R/19
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Rada města po projednání
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schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské
správy ve výši 21,20 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s
výkonem sociálně právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajové rozpočtu odboru sociálních věcí o celkovou částku
21,20 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 11,60 tis.
Kč v položce Městský informační systém
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 9,60
tis. Kč v položce provozní výdaje
10. Projekt FORGET HERITAGE - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci a finační
spoluúčasti
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Dlouhý: výše uvedené aktivity jsou v projektové žádosti a statutární město Ústí nad Labem se
k jejich realizaci zavázalo v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace a partnerské smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

688/29R/19
Projekt FORGET HERITAGE - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci a finační
spoluúčasti
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o aktuálním vývoji v realizaci projektu FORGET HERITAGE
B) schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti mezi Statutárním
městem Ústí nad Labem a Veřejným sálem Hraničář, spolkem v rámci projektu FORGET
HERITAGE
11. Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem - registrace akce a
rozhodutí o poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
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Ing. Dlouhý: schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ing Nechybová: bude se Spolchemie nějak podílet na financování?
Ing. Dlouhý: bude se podílet
- včetně DPH je to 1 716 tis. Kč stavební a provozní soubor
Ing. Nechybová: to si zafinancují sami
Ing. Tošovský: připravujeme s Mgr. Studenovským sml. se Spolchemií
- půjdeme tam s textem tento týden
Ing. Nechybová: mohla by nám klesnout naše spoluúčast?
Ing. Tošovský: jedná se o neuznatelné výdaje
- celé to půjde ze Spolchemie
Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

689/29R/19
Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem - registrace
akce a rozhodutí o poskytnutí dotace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) ze dne 24. 10. 2019 na realizaci projektu „Varovný
informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ (dále jen „VISO SO ORP Ústí
nad Labem“, registrační číslo žádosti o dotaci CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093,
identifikační číslo rozhodnutí 115D312040522
B) schvaluje
1. přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „poskytovatel“) ve výši
21 884 100,70 Kč za účelem realizace projektu „VISO SO ORP Ústí nad Labem“,
registrační číslo žádosti o dotaci CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093
12. Projektový návrh a rozpočtové opatření Participativního rozpočtu „Ústečané společně“
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Dlouhý: projektový záměr: Dětské hřiště pro děti školní a náctileté - Skřivánek
Mgr. Javorčák: bod C) ukládací část, tam nelze ukládat MO
- my můžeme max. žádat MO ÚL město, ale ukládat nelze
Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v upraveném znění: bod C) místo ukládá, bude žádá MO Ústí nad
Labem - město
Stránka 14 z 56

Statutární město Ústí nad Labem

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

690/29R/19
Projektový návrh a rozpočtové opatření Participativního rozpočtu „Ústečané
společně“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. realizaci projektového návrhu participativního rozpočtu „Ústečané společně“ ve výši 350
tis. Kč. Konkrétně se jedná o tento projektový záměr:
a) Dětské hřiště pro děti školní a náctileté - Skřivánek 350.000,- Kč
2. rozpočtové opatření FO – účelová investiční dotace pro MO město ve výši 350 tis. Kč v
rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši
350 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participační projekty“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 350 tis. Kč na
investiční akci „MO město – Dětské hřiště pro děti školní a náctileté - Skřivánek“
B) žádá
1. příslušného realizátora (MO město) projektového záměru Participativního rozpočtu
„Ústečané společně“
a) ukončit realizaci výše uvedeného projektu do 30. 9. 2020.
2. příslušného realizátora projektového záměru (MO město) Participativního rozpočtu
„Ústečané společně“
a) vyúčtovat a doložit potřebné doklady do 31. 10. 2020 a nevyužité finanční prostředky
vrátit do rozpočtu poskytovatele.
13. Zvukové informační nosiče Daruma City Voice
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Dlouhý: jedná se o dva panely na Mírovém náměstí
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

691/29R/19
Zvukové informační nosiče Daruma City Voice
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 21. 6. 2006
2. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 26. 5. 2006
3. uzavření Kupní smlouvy o prodeji použité věci
14. Rozpočtové opatření OSR/OCR
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
Ing. Dlouhý: převod fin. prostředků ve výši 318 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s
audiovizuálním produktem ,,Dlouhonozí skřítci 2. díl“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

692/29R/19
Rozpočtové opatření OSR/OCR
Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 318 tis. Kč na úhradu nákladů
spojených s audiovizuálním produktem „Dlouhonozí skřítci 2. díl“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje o částku
318 tis. Kč v položce Oddělení cestovního ruchu
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, sk. č. 04 o
částku 318 tis. Kč na akci „Dlouhonozí skřítci 2. díl“
15. „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – II. etapa - uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování
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Ing. Šartnerová: jedná se o změny, které byly vyvolané z hlediska lepších provozních možností
- celkové navýšení ceny je 31 154,- Kč bez DPH
- popis je součástí DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

693/29R/19
„Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – II. etapa - uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Městský stadion Ústí nad Labem –
dovybudování areálu“ – II. etapa

16. DPmÚL – Změna tarifních podmínek
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: revokace původního usnesení a schválení změny tarifů od 15. 12. 2019
- zrušení zvýhodněného jednotlivého jízdného a jeho přesun na časové jízdné u těchto kategorií:
- důchodci ve věku od 62 do 65 let
- osoba přepravující dítě do věku 3 let
- osoba pobírající invalidní důchod III. Stupně
- dopravce s pronajímatelem EOS našli způsob k zachování shora uvedených bodů, proto k tomuto
zrušení nedojde
- představenstvo společnosti DpmÚL a.s. dne 11. 10. 2019 schválilo změnu tarifu pro přepravu na
autobusových a trolejbusových linkách od 15. 12. 2019
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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694/29R/19
DPmÚL – Změna tarifních podmínek
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení RM č. 444/17R/19 ze dne 1. 7. 2019 v bodě č. 3
B) schvaluje
1. změnu tarifních podmínek v MHD platných od 15. 12. 2019 dle předloženého znění
C) ukládá
Ing. Daliboru Dařílkovi
1. zapracovat změnu dle bodu B) 1. tohoto usnesení do smluvních aktů mezi statutárním
městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem
Termín: 14. 12. 2019
17. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: jedná se uzavření dodatku č. 4 a 5 mezi statutárním městem ÚL a DpmÚL
- schválený dodatek mezi městem a Ústeckým krajem
- přesně specifikované výpočty, přenesení výpočtů mezi městem a Ústeckým krajem
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

695/29R/19
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č.4 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem“ s
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
2. uzavření dodatku č.5 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
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linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí
nad Labem a jeho příměstských oblastí“ s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
18. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a
veřejnou drážní osobní dopravou – Dodatek č. 4
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: dodatek mezi městem a Ústeckým krajem – spravedlnost ohledně doplatků za
provozování udržované dopravy
- statistické výkazy, bazické koeficienty, inflační podmínky
- porovnávání jednotlivých období
- smluvní závazek obou stran, jakým způsobem má dojít k navyšování ceny jízdného ke vztahu k
inflaci
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

696/29R/19
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou – Dodatek č. 4
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a
Statutárním městem Ústí nad Labem
19. Bezúplatné nabytí částí pozemků v k. ú. Sebuzín
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: žádost o bezúplatný převod předmětných částí pozemků, ke kterému je nutné
schválení převodu požadovaných pozemků do majetku obce ZM
- nutné vlastnit vedlejší pozemky u komunikace, aby město mohlo provést tyto práce
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

697/29R/19
Bezúplatné nabytí částí pozemků v k. ú. Sebuzín
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným nabytím částí pozemků p. č. 1245 o výměře cca 200 m2 a p. č. 1414 o
výměře cca 300 m2, oba v k. ú. Sebuzín od České republiky, zastoupené Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 s
příslušností hospodařit s majetkem státu do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem.
B) ukládá
Ing. Pavel Tošovský
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 31. 12. 2019
20. Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 176 v k. ú. Všebořice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: bezúplatné nabytí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za stejným
účelem, bezúplatné nabytí pozemku za účelem opravy komunikace
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

698/29R/19
Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 176 v k. ú. Všebořice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným převodem části pozemku p. č. 176 o výměře 343 m2 v k. ú. Všebořice,
označené dle geometrického plánu č. 1317-132/2019 jako pozemek p. č. 176/2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
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2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
68/U/Zi/2019 dle bodu A)1.
B) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 16. 12. 2019
21. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4231/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: MJ nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku pro zajištění parkování
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

699/29R/19
Záměr prodeje části pozemku p. č. 4231/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4231/1 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 6965
m2 v k. ú. Ústí nad Labem.
22. Záměr prodeje pozemku p. č. 5088 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: MK nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku
- návrh na záměr pronájmu pozemku za částku 15,-Kč/m2/rok
- vymáhání bezdůvodného obohacení zpětně za 3 roky
- možnost budoucí rekonstrukce křižovatky pro plyn
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

700/29R/19
Záměr prodeje pozemku p. č. 5088 v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 5088 o výměře 95 m2 v k. ú. Ústí nad Labem
B) schvaluje
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 5088 o výměře 95 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto
podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel pronájmu – zahrada
d) náhrada za bezdůvodné obohacení za nájemné zpětně v souladu se zákonnými
možnostmi ve výši 15,- Kč/m2/rok bez DPH
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí
nad Labem
f) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
23. Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: jedná se o druhou část garáží přiléhající k ul. Marxova
- evidujeme 12 žádostí, přišla 13. Žádost o nabytí garáže
Ing. Fialová: co budeme dělat s těmi ostatními?
Ing. Dařílek: pokud ZM odsouhlasí nabytí, uděláme 2. kolo výzvy
- sdělíme těm, co nesouhlasili a vyzveme je, že ZM zahájilo proces přebírání a zkusíme 2. kolo
výzvy
Ing. Fialová: jaké nabídli finanční částky? Budeme dál jednat?
Ing. Dařílek: my chceme bezúplatně. Někteří chtějí 80 tis. Kč
- celkem se jedná o 42 garáží, cca 1/3 nabídla bezúplatně
- návrh na doplnění usnesení: v bodě A) o bod 13. s nabytím pozemku p. č. 196/2 o výměře 18 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, včetně na něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k.
ú. Předlice, zapsané na LV 426, formou darování od paní Ludmily Jedličkové, bytem xxxx, do
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
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Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
14:05 – Ing. Kirbs se nezúčastnil hlasování

701/29R/19
Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s nabytím pozemku p. č. 175 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
171, formou darování od pana Jana Starého, bytem
***************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem
2. s nabytím pozemku p. č. 182 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
405, formou darování od pana Leopolda Kametriesera, bytem
*****************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí
nad Labem
3. s nabytím pozemku p. č. 188 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
130 formou darování paní Heleny Dittrichové, bytem
******************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí
nad Labem
4. s nabytím pozemku p. č. 189 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
136, formou darování od pana Lubomíra Rottenborna, bytem
*****************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí
nad Labem
5. s nabytím pozemku p. č. 190 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
129, formou darování od manželů Vladimíra a Marie Číhalových, bytem
*******************************************, do vlastnictví statutárního města
Ústí nad Labem
6. s nabytím pozemku p. č. 193 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
128, formou darování od pana Jiřího Janíka, bytem
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
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************************************************************, do vlastnictví
statutárního města Ústí nad Labem
8. s nabytím pozemku p. č. 201 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
149 formou darování paní Jaroslavy Smekalové, bytem
*****************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí
nad Labem
9. s nabytím pozemku p. č. 204 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
153, formou darování od pana Marka Thieme, bytem
*****************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí
nad Labem
10. s nabytím pozemku p. č. 206 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
199, formou darování od pana Josefa Valenty, bytem
*********************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
11. s nabytím pozemku p. č. 209 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
200 formou darování paní Ivany Dochvátové, bytem
********************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
12. s nabytím pozemku p. č. 213/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
421, formou darování od Ing. Karla Schwarze, bytem
**********************************************, do vlastnictví statutárního města
Ústí nad Labem
13. s nabytím pozemku p. č. 196/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV
426, formou darování od paní Ludmily Jedličkové, bytem
************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem
B) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 16. 12. 2019
24. Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: jedná se o uzavření časového dodatku, který prodlouží realizaci této stavby do 30. 6.
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2020
Mgr. Ing. Nedvědický: byl tak velký problém koordinovat stavby, že to trvá tak dlouho?
Ing. Dařílek: opravovaný úsek rozdělen na 4 úkony – vodovody a kanalizace, rekonstrukce
teplovodu, vody, rekonstrukce komunikace trvá 3. měsíc
- v průběhu odhalování a rekonstrukcí chodníku, byly nalezeny nezapojené svody do kanalizace –
napojení ze střech
- odhalení v chodníku plynovod, který je položen nad potrubím teplárny – rekonstrukce v průběhu
jarních měsíců ČEZ plynárenskou
- složitý úsek z hlediska sítí
Mgr. Ing. Nedvědický: vlastníkům se vytváří složité situace, někteří si zakoupili karty na
parkování, parkovali jinde, ale špatně, byly jim uděleny pokuty za špatné parkování – správní
řízení
- pokusit se najít dopředu řešení ve vztahu k parkovacím kartám
Ing. Dařílek: od loňského listopadu do března byla ulice uvolněna, parkovalo se v ní normálně
- stejné to bude v letošním roce, práce budou ukončeny na konci listopadu, od června bude
parkování také k dispozici
- cena parkovací karty je 400,-Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

702/29R/19
Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Rekonstrukce komunikace Moskevská"
25. Stříbrnické nivy - parkoviště u MŠ - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: projektové práce a přeložku plynárenského zařízení provádějí firmy, které jsou
vybrány plynárenskou společností
- na základě přípravy stavby „Stříbrnické nivy – parkoviště u MŠ“ 12 - 14parkovacích míst
- nutné posunout plynárenské potrubí
- předpokládaná cena je 66 000,-Kč bez DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

703/29R/19
Stříbrnické nivy - parkoviště u MŠ - smlouva o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
Rada města po projednání
schvaluje
1. uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících v rámci projektové přípravy stavby "Stříbrnické nivy - parkoviště u MŠ"
26. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 31. 10.
2018 – Jiří Pavelka
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: na základě VŘ na rekonstrukci objektu pro pečovatelskou službu, byly uzavřeny
nájemní smlouvy na využití tohoto objektu, které měly před rekonstrukcí uplynout v jejich platnost
- s ohledem na posunutí provádění rekonstrukce, se nabídlo prodloužit tyto nájemní smlouvy do
doby zahájení rekonstrukce a tyto objekty ještě využívat
- uzavření dodatků k nájemním smlouvám
Ing. Nechybová: kdy se plánuje rekonstrukce?
Ing. Dařílek: pokud vše půjde dobře, práce by se mohly zahájit někdy začátkem roku (leden, únor)
- dodatek bude uzavřen do doby rekonstrukce, s výpovědní lhůtou tak, aby pokud bude potřeba
zahájit práce na rekonstrukci, bude objekt vyklizen
- návrh na usnesení v upraveném znění:
1. RM schvaluje záměr uzavřít nájemní smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s
nájemcem Jiřím Pavelkou, (za podmínek) do doby rekonstrukce objektu za náklady
50,-Kč/m2/měsíc s výměrou 20 m2
2. uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Pavelkou, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru
- uzavřeme smlouvu zpětně od (1. 11. 2018)

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném návrhu: 7,0,1 – Ing. Nechybová

704/29R/19
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Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne
31. 10. 2018 – Jiří Pavelka
Rada města po projednání
schvaluje
1. záměr pronájmu prostor v přízemí objektu Neštěmická 795/37 v Ústí nad Labem o
celkové výměře 20 m2 pro Jiřího Pavelku, IČ 05820529, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 50,- Kč/m2/měsíc
b) pronájem na dobu určitou do doby zahájení rekonstrukce budovy Neštěmická č. p. 795 v
k. ú. Krásné Březno
c) účel nájmu: provozování skladu k uložení věcí nájemce
2. uzavření nájemní smlouvy dle bodu A) 1. s Jiřím Pavelkou, IČ 05820529, po uplynutí
zákonné lhůty zveřejnění záměru
27. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 11.
2018 – SOVA PC s.r.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: podobný materiál jako č. 26
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

705/29R/19
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne
30. 11. 2018 – SOVA PC s.r.o.
Rada města po projednání
schvaluje
1. záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
ze dne 30. 11. 2018 s nájemcem společností SOVA PC s.r.o., IČ 62740938, kterým se nájem
prodlužuje do doby zahájení rekonstrukce budovy Neštěmická č. p. 795 v k. ú. Krásné
Březno
2. uzavření dodatku č. 1 dle bodu A)1. se společností SOVA PC s.r.o., IČ 62740938 po
uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru
28. Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD
Stránka 27 z 56

Statutární město Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: navýšení prací na provedení lepšího ukotvení přístřešků
- převod peněz z provozního rozpočtu ODM ve výši 26,00 ti. Kč do investičního rozpočtu na
výstavbu přístřešku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

706/29R/19
Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD
Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení
evidence majetku ve výši 26,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení
evidence majetku ve výši 26,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o
částku 26,00 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“
29. Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady 07-10/2019
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: dochází k vratce finančních prostředků za pojistné smlouvy ve výši 290 357,- Kč
- rozhodnou položku činí 165.586,-Kč
pojistná událost - poškození skel výloh – prodejny – prodejní kóje Zanádraží
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

707/29R/19
Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady 07-10/2019
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Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 290,35 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (pojistné
náhrady) ve výši 290,35 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení
evidence majetku o částku 290,35 tis. Kč na zajištění správy majetku města
30. Rozpočtové opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Dařílek: snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM ve výši 642,64 tis. Kč u akce
„Nákup přístavních mol“
finanční prostředky použity na dvě akce ODM
1. „Nákup cílové kamery pro Městský stadion ÚL“ – náhrada cílové kamery pro fungování
atletických závodů
2. „Nákup kremulátoru pro krematorium“
- Stávající kremulátor byl majetkem bývalého majitele
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

708/29R/19
Rozpočtové opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu
Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši
642,64 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 ve výši
642,64 tis. Kč u akce „Nákup přístavních mol“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 ve výši
342,64 tis. Kč na akci „Nákup cílové kamery pro Městský stadion ÚL“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 ve výši
300,00 tis. Kč na akci „Nákup kremulátoru pro krematorium“
31. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“
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Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Ing. Kohl: 6 žádostí v rámci celorepublikové úrovně
2 žádosti v rámci mezinárodní úrovně
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

709/29R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“
Rada města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na
celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (270 43 584) na částečnou úhradu nákladů spojených s
„Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: atletika“ ve
výši 20.000,- Kč
b) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s. (057 87 343) na částečnou úhradu
nákladů spojených s „Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní
odvětví: veslování“ ve výši 20.000,- Kč
c) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (442 26 110) na částečnou úhradu
nákladů spojených s „Mimořádné sportovní výkony na celo-republikové úrovni – sportovní
odvětví: sportovní lezení“ ve výši 30.000,- Kč
d) EHK karate club z.s. (270 47 482) na částečnou úhradu nákladů spojených s
„Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: karate“ ve
výši 30.000,- Kč
e) BC LakoPlast Trmice spolek (033 31 881) na částečnou úhradu nákladů spojených s
„Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: kulečník“ ve
výši 30.000,- Kč
f) Veslařský klub Paprsek, z.s. (270 22 757) na částečnou úhradu nákladů spojených s
„Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni – sportovní odvětví: veslování“
ve výši 30.000,- Kč
2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na
mezinárodní úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Taneční skupina Freedom z.s. (226 70 904) na částečnou úhradu nákladů spojených s
„Mimořádné sportovní výkony na mezinárodní úrovni – sportovní odvětví: tanec“ ve výši
50.000,- Kč
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b) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (661 10 351) na částečnou úhradu nákladů
spojených s „Mimořádné sportovní výkony na mezinárodní úrovni – sportovní odvětví:
karate“ ve výši 50.000,- Kč.
32. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 - Mimořádné žádosti o dotace
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Ing. Kohl: Správa a údržba sportovišť
- TJ Sokol ÚL – oprava požárního schodiště, částka 28.000,-Kč
- TJ Chemička ÚL – oprava komínu, částka 35.000,-Kč
- oprava tiskové chyby v 2. bodě a) TJ Sokol ÚL - částka ve výši 35.500,-Kč
- Český svaz parkouru, z.s. – „Nákup speciální nafukovací žíněnky“ ve výši 50.000,- Kč
- není to investice, není to dlouhodobý majetek, jedná se o spotřební majetek
- KST Apollo ÚL - pimponk, který přešel do Corsa - „Pokrytí zvýšených provozních výdajů na
nájemné“ ve výši 50.000,-Kč
- Athletic Club ÚL – „Částečné pokrytí nákladů AC ÚL na Městském stadionu 2019“ ve výši
120.000,-Kč
- TJ Spartak ÚL – „Meznárodní závody ve sportovním lezení a České závody ve sportovním
lezení“ – 50.000,-Kč
bod B) neschvaluje - „ Futsalový Team Forza ÚL - amatérský futsalový klub hrající oficiální
soutěže Svazu futsalu ČR“
- program pro ně není určený
- návrh na usnesení v upraveném znění v bodě 2. a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem –
úprava částky z 35.000,- Kč na 35 500,-Kč
Ing. Nechybová: v případě Českého svazu parkouru, z.s. - dotační program neumožňuje příspěvek
na investiční náklady na investice
- návrh na částku 40 tis. Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění - vypouštím z bodu 2. bod b) bude stažen

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 7,0,0
Mgr. Ševcovic – nezúčastnil se hlasování

710/29R/19
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Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 - Mimořádné žádosti o dotace
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba sportovišť v
majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty:
a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129, na „Oprava schodiště“ ve
výši 28.000,- Kč
b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343,
na „Oprava komínového tělesa veslařské loděnice TJ Chemička Ústí
nad Labem – oddílu veslování p. s.“ ve výši 35.000,- Kč
2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti
nad rámec a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty:
a) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129, na akci „LABSKÝ POHÁR
– závody ve společných skladbách moderní gymnastiky“ ve výši 35.500,- Kč
3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních klubů a
jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření smlouvy s tímto
subjektem:
a) KST Apollo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 072 11 104, na „Pokrytí zvýšených provozních
výdajů na nájemné“ ve výši 50.000,- Kč
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti nad rámec a
následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) Křesánek Milan, Ústí nad Labem na „Futsal Team Forza Ústí nad Labem – amatérský
futsalový klub hrající oficiální soutěže Svazu futsalu ČR“
C) souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních klubů a
jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření smlouvy s těmito
subjekty:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584, na „Částečné pokrytí nákladů AC
Ústí nad Labem na Městském stadionu 2019“ ve výši 120.000,- Kč
b) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110,
na „Mezinárodní závody ve sportovním lezení a České závody
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ve sportovním lezení“ ve výši 50.000,- Kč
33. Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Ing. Kohl: návrh na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ Kulturní zájezd seniorů Loko
depa ÚL na zámek Dětenice + pivovar“ ve výši 2.400,-Kč
- původní žádost byla 3.214,-Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

711/29R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 – oblast Senioři
Rada města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) ZO ČD Depo kolejových vozidel Ústí nad Labem, (IČ:445 56 578) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Kulturní zájezd seniorů Loko depa Ústí n.L. na zámek Dětenice
+ pivovar“ ve výši 2.400,- Kč
34. 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: Česká streetballová federace, z.s. pořádá již 7. ročník basketbalu 3x3
- žádost o 42.000,- Kč
- Komise navrhuje 25.000,-Kč
Mgr. Ševcovic: ta akce je opakující se, nemohli žádat v rámci dotačních titulů?
Ing. Kohl: mohli
- prověření a zpřísnění podmínek
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Mgr. Vlach - zdržel se hlasování

712/29R/19
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019
Rada města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření
smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Česká streetballová federace, z.s. (265 18 686) na částečnou úhradu nákladů spojených s
akcí „Severská Bitva 2019“ ve výši 25.000,- Kč
35. Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 - 2027
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Ing. Kohl: jednou z priorit je vybudování multifunkční sportovní haly
- pracovní skupina podporuje tento projekt i vytipovaný prostor na stavbu v blízkosti Zimního
stadionu
- návrh na efektivnější způsob řízení provozu sportovišť v majetku Statutárního města ÚL
- pracovní skupina předkládá RM k projednání a ZM ke schválení „Koncepci města ÚL v oblasti
tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027“
Mgr. Ing. Nedvědický: co znamená zefektivnění ve financování městských sportovních zařízení?
Znamená to, že nám kluby, které to využívají, budou hradit více?
Ing. Nechybová: MS, které provozují a zpravují sportoviště, mají k tomu nějaké náklady a kluby
by to měly laciněji
Mgr. Ševcovic: dotaz na část - oblast školských subjektů bod 3,5 - podpora škol, které mají
sportovní zaměření
- v ÚL oficiálně žádná škola není v rejstříku ministerstva školství zaměřená jako sportovní
Ing. Kohl: školy, které jsou v asociaci
Mgr. Ševcovic: myslíte asociaci školních sportovních klubů?
- to mají všechny školy
- tady to účelové určení, že 3 školy v ÚL mají vlastní IČO
- ty co mají svoje IČO, budou finančně podporovány?
Ing. Kohl: ano, v rámci šeků, žádná jiná podpora nebyla, než ty šeky, ani v předchozích letech
- jedná se už o 4 školy s jednotným IČEM
Mgr. Ing. Nedvědický: my jsme si řekli, že bychom to takhle nechtěli podporovat
Mgr. Ševcovic: 4 body: pronájem školních sportovišť klubům a veřejnosti
- podpora škol, které mají sportovní zaměření
- spolupráce sportovních klubů a škol
- podpora sportování dětí ve školách
Ing. Kohl: většinou ta škola s tím sportovním klubem spolupracuje
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- pomáhají si s pomůckami, které ta škola má
- návrh plošně dát každé škole nějakou část peněz
Mgr. Ševcovic: myslíte na sportovní pomůcky?
Ing. Kohl: nedávat jim ale šeky
Mgr. Ševcovic: myslíte z rozpočtu vašeho odboru?
Ing. Kohl: spočítat, za kolik peněz měly školy šeky a tu částku vydělit počtem škol
Každé škole dát např. 20.000,-Kč
Mgr. Vlach: olympijské sporty – to znamená, že florbal není olympijský sport
- abychom nečelili dotazům
Ing. Kohl: bereme to jako bývalé preferované sporty
Ing. Nechybová: úprava názvosloví jako kolektivní, tak jak je to v dotačním programu?
- návrh na vypuštění slova olympijské sporty
Mgr. Vlach: jedná se o strategii na 8 let
- v materiálu jsou vyjmenovány konkrétní oblasti podpor podporovaných kategorií, podporovaných
sportovišť
- nebude to mít vliv, jestli budeme chtít menší počet titulů
- strategie má být obecný dokument
- v některých částech dokumentu se jednalo o konkrétních formách podpory sportovních klubů,
sportovišť
- není to v rozporu s tím duchem toho, co má ta strategie obsahovat?
Mgr. Ing. Nedvědický: za tím by měl být program
Ing. Nechybová: sport upravíme, oblasti budou jiné, koncepce se dá vždy změnit
- vytvořit dodatek
- ostatní oblasti podpory
Mgr. Ing. Nedvědický: v případě, že bychom v příštím roce připravovali program, tak můžeme
vypustit část olympijské sporty
Mgr. Javorčák: tento dokument by měl být v obecné rovině
- v bodě 3,4 by se neměly vyjmenovávat jednotlivé sportovní kluby, mělo by to zůstat obecně
Mgr. Vlach: bod 3 – ostatní oblasti podpory také nevypustit
- specifikované oblasti programů
Mgr. Javorčák: v koncepci to tam naopak patří
Mgr. Ševcovic: v DZ je uvedeno, že multifunkční sportovní hala je v blízkosti Zimního stadionu,
což je nesmysl
Mgr. Ing. Nedvědický: jsou to Všebořice
Ing. Kohl: v koncepci je to již správně
Mgr. Ing. Nedvědický: na kolik by byla shoda, když kdybychom vyloučili tu první část?
- přímo definici klubů
Ing. Nechybová: celá koncepc
- úvod – úprava letopočtu 202 na 2020
- str. 10 Neštěmický fotbalový stadion
- str. 11 vypustit výstavba haly pro beach volejbal
- str. 13 vypustit vyjmenovaná sportoviště
str. 14 oblast sportu – vypuštění slova olympijské, v 1. odstavci vypustit vyjmenování sportů
- ostatní oblasti podpory např.
Mgr. Javorčák: na str. 14 – návrh na úpravu sporty reprezentující město
Mgr. Ing. Nedvědický: vymazat olympijské sporty a nejmenujeme je
- tradiční sporty reprezentující město ÚL v nejvyšší a 2. nejvyšší soutěži
- ostatní seniorské kolektivní sporty – nevadí
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Mgr. Vlach: dovětek ke str. 15 část 3 - ostatní oblasti podpory
- apeluji na úpravu, aby to bylo obecné
Mgr. Javorčák: návrh na ostatní oblasti podpory např.
Mgr. Ing. Nedvědický: vyřešit oblast sportu – necháme ostatní nebo to sloučíme?
Ing. Kohl:návrh na usnesení v upraveném znění
- úvod – úprava letopočtu 202 na 2020
- str. 10 Neštěmický fotbalový stadion
- str. 11 vypustit výstavba haly pro beach volejbal
- str. 13 vypustit vyjmenovaná sportoviště
str. 14 oblast sportu – vypuštění slova olympijské, v 1. odstavci vypustit vyjmenování sportů
- ostatní oblasti podpory např.

Hlasování o usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o upraveném usnesení: 7,0,1 – (Mgr. Ševcovic)

713/29R/19
Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 2027
Rada města po projednání
souhlasí
1. s upraveným zněním předložené „Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy
a sportu na léta 2020 – 2027 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
36. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

714/29R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
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Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného věcného daru (učební pomůcky) od Ústeckého kraje v
celkové výši 39 416,64 Kč
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace,
IČ 44553153.
B) děkuje
1. dárcům za poskytnuté dary
37. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 552/23R/19 z 2. 9. 2019
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: jedná se o změnu částky v rámci daru na realizaci projektu „Obědy pro
děti“ od společnosti WOMWN FOR WOMEN
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

715/29R/19
Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 552/23R/19 z 2. 9. 2019
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 552/23R/19 ze dne 2. 9. 2019 v bodě A) odst. 1.
b) druhá odrážka.
B) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509,
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ
44555229, ve výši 43 262,- Kč na období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
C) děkuje
1. dárcům za poskytnuté dary
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38. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro
rok 2020
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

716/29R/19
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální
oblasti pro rok 2020
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci pro rok 2020 mezi zřizovatelem Statutárním městem Ústí nad Labem a
těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:
- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 200 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 2 000 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 000 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 2 000 tis. Kč
B) ukládá
Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 16. 12. 2019
39. Rozpočtové opatření OMOŠ
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: přesun v částkách v položkách na kácení stromů
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

717/29R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ
Rada města po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
700 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 700 tis. Kč v položce
Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o
částku 700 tis. Kč v položce Provozní výdaje

40. Rozpočtová opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým
organizacím
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

718/29R/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
274,49 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o
částku 274,49 tis. Kč v položce Nákup DDHM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši
104,49 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na nákup drobného
dlouhodobého hmotného majetku takto:
Mateřské škole, U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvkové organizaci ve výši 25,18 tis. Kč
Mateřské škole Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizaci
ve výši 21,84 tis. Kč
Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci ve
výši 9,70 tis. Kč
Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové organizaci ve
výši 32,48 tis. Kč
Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizaci
ve výši 15,29 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 170 tis. Kč na akci
„KSMUL – pořízení podlahového mycího stroje“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
415,23 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 415,23 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ,
DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku Mateřské škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. ve výši 238,27 tis.
Kč na akci „MŠ Střekov – pořízení
4 ks atypických policových skříní“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku Mateřské škole, Ústí nad Labem,
5. května 53, p. o. ve výši 100 tis. Kč na akci „MŠ 5. května - pořízení elektrické pánve“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. ve výši 76,96
tis. Kč na akci „MŠ Pohádka - pořízení kombinovaného sporáku“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
161,42 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o
částku 161,42 tis. Kč v položce Oprava a údržba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Kulturnímu
středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 161,42 tis. Kč na pokácení
dřevin v areálu Letního kina a Domu kultury
4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
999,95 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 999,95 tis. Kč v položce Rezerva – spolufinancování p.
o. ze sociální oblasti
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
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příspěvku Domovu Velké Březno, příspěvkové organizaci
ve výši 142,85 tis. Kč na akci „Domov Velké Březno – vyhotovení projektové dokumentace
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Domovu pro seniory Chlumec, příspěvkové organizaci ve výši 142,85 tis. Kč na
akci „DS Chlumec – vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj a obnovu
materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Domovu pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizaci ve výši 142,85 tis.
Kč na akci „DS Severní Terasa – vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj a
obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility“
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Domovu pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci ve výši 142,85 tis. Kč na
akci „DS Dobětice – vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj a obnovu
materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Domovu pro seniory Krásné Březno, příspěvkové organizaci ve výši 142,85 tis.
Kč na akci „DS Krásné Březno – vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj
a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility“
g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Domovu pro seniory Orlická a AD pro matky s dětmi, příspěvkové organizaci ve
výši 142,85 tis. Kč na akci „DS Orlická – vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na
rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora
mobility“
h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Domovu pro seniory Bukov, příspěvkové organizaci ve výši 142,85 tis. Kč na
akci „DS Bukov – vyhotovení projektové dokumentace zaměřené na rozvoj a obnovu
materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility“
B) ukládá
1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na
Spálence 1022/27, 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. Janě Váňové, ředitelce MŠ Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,
příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup
drobného dlouhodobého hmotného majetku
Termín: 31. 12. 2019
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3. Mgr. Petře Fiklíkové, ředitelce Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná
1430/1, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup
drobného dlouhodobého hmotného majetku
Termín: 31. 12. 2019
4. Mgr. Bc. Jarmile Novákové Hořejší, ředitelce Mateřské školy Motýlek, Ústí nad Labem,
Keplerova 782/26, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup
drobného dlouhodobého hmotného majetku
Termín: 31. 12. 2019
5. Mgr. Radce Mrkáčkové, ředitelce Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem,
Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup
drobného dlouhodobého hmotného majetku
Termín: 31. 12. 2019
6. Mgr. Věře Valtové, ředitelce Mateřské školy Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1,
příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena b) tohoto usnesení na pořízení 4 ks
atypických policových skříní
Termín: 31. 12. 2019
7. Ludmile Trešlové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková
organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena c) tohoto usnesení na pořízení
elektrické pánve
Termín: 31. 12. 2019
8. Mgr. Lucii Hrubé, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova
323/7, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena d) tohoto usnesení na pořízení
kombinovaného sporáku
Termín: 31. 12. 2019
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9. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem příspěvková
organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení na pořízení
podlahového mycího stroje
b) použít finanční prostředky dle bodu A) 3., písmena b) tohoto usnesení na pokácení
dřevin v areálu Letního kina a Domu kultury
Termín: 31. 12. 2019
10. Mgr. Tomáši Křížovi, řediteli Domova Velké Březno, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena b) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
11. Ing. Dušanu Jahodovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena c) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
12. Ing. Petru Boťanskému, řediteli Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvková
organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena d) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
13. Ing. Martině Škvárové, ředitelce Domova pro seniory Dobětice, příspěvková
organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena e) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
14. Ing. Jaroslavu Markovi, řediteli Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvková
organizace
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a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena f) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
15. Bc. Jarmile Novákové, ředitelce Domova pro seniory Orlická a Azylového domu pro
matky s dětmi, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena g) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
16. Mgr. Věře Vonkové, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvková organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4., písmena h) tohoto usnesení na projekty
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility
Termín: 31. 12. 2020
41. Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků Městským službám
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

719/29R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ a FO – poskytnutí finančních prostředků
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
2 465,70 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku
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2 465,70 tis. Kč u akce „Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního stadionu a
fotbalového stadionu Lev Neštěmice“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 1
751,31 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na realizaci níže
uvedených akcí, které budou provedeny v objektu zimního stadionu, takto:
- provedení výměny části topných těles, úprava rozvodů topného
systému a dodávka termostatických ventilů a hlavic 116,35 tis. Kč
- odstranění havárie chlazení 94,84 tis. Kč
- výroba a dodávka 62 ks lavic s věšáky do šaten 552,81 tis. Kč
- oprava vysokozdvižného vozíku 38,52 tis. Kč
- oprava havarijního stavu rampy zadního únikového východu 352,97 tis. Kč
- dodávka a montáž podružných měřičů tepla 234,78 tis. Kč
- výměna podlahové krytiny kolem ledové plochy 361,04 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 50,83 tis. Kč
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na dodávku a montáž kamery
a zabezpečovacího systému do objektu šaten v areálu fotbalového stadionu Lev Neštěmice
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 663,56 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové
organizaci na dofinancování akce „Rekonstrukce objektu šaten v areálu fotbalového
stadionu Lev Neštěmice“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
1 493 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 1 493 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ,
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 160 tis. Kč
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na provedení oprav v
trafostanici vysokého napětí u zimního stadionu
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 210 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
na akci „MSUL - pořízení zásobníků na teplou užitkovou vodu do plavecké haly Klíše“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 363 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
na akci „MSUL - pořízení plošiny pro imobilní návštěvníky plavecké haly Klíše“
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 – poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 760 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
na akci „MSUL – modernizace elektronického požárního systému v Mariánských garážích“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve výši
981,19 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 981,19 tis. Kč
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 981,19 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové
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organizaci na dofinancování akce „Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem
Městských lázní“
4. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad
Labem, účelově určených, ale v roce 2019 nedočerpaných, ve výši 278,26 tis. Kč, u akce
„Provedení generální opravy automobilu AVIE a zakoupení nového osobního automobilu
pro potřeby organizace,“ ve fondu investic jako zdroj na nákup automobilu pro potřeby
správy organizace s tím, že závěrečné vyúčtování bude provedeno pod původním
přiděleným záměrem (tj. IZ1/000998), a to z důvodu přehlednosti a prokazatelnosti čerpání
poskytnutého investičního příspěvku.
B) ukládá
1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
organizaci
a) použít finanční prostředky, v souladu s předloženým usnesením, na realizaci výše
uvedených akcí
Termín: 31. 12. 2020
42. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové
organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: jedná se o průtočky
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

720/29R/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
10 741,91 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:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 741,91 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 10
741,91 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy
02_18_063 – Šablony II. takto:
- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizaci ve
výši 611,53 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 1
997,21 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci ve výši 1
806,51 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci ve výši 2
391,59 tis. Kč
- Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve
výši 1 814,24 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 2
120,83 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 5 188,70 tis.
Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši
5 188,70 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Ústeckého kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši
5 188,70 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2019 – dofinancování takto:
DS Chlumec, p. o. 394,80 tis. Kč
Domov Velké Březno, p. o. 698,90 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 1 020,90 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 1 172,70 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 1 066,60 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 834,80 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 31,91 tis. Kč
- zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MMR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 31,91 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 pro Muzeum města Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši
31,91 tis. Kč v rámci projektu “ATHENE
43. Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: dochází u něj k postupu do vyššího platového stupně
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

721/29R/19
Stanovení platu ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
Rada města po projednání
stanovuje
1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2019 (platový výměr č. 48/2019)
44. Ukončení šestiletého období ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4,
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: končí šestileté funkční období
- návrh na potvrzení být dál ve funkci
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

722/29R/19
Ukončení šestiletého období ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni
530/4, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitelky
a) Mgr. Lucie Bílské, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková
organizace
Stránka 48 z 56

Statutární město Ústí nad Labem

B) rozhoduje
1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvkové
organizace
45. Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: projednáno a upraveno dle požadavků
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

723/29R/19
Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací
Rada města po projednání
vydává
s účinností od 1. 1. 2020
1. Směrnici Rady města č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací

46. Zvýšení ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa na území města Ústí nad Labem
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
materiál byl stažen

Hlasování o usnesení: pro , proti , zdržel se Návrh nebyl přijat
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Zvýšení ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa na území města Ústí nad
Labem
Rada města po projednání
A) stanovuje
s účinností od 1.1.2020
1. výši nájemného z pozemků pro hrobová místa na území města Ústí nad Labem
na částku 30 Kč/m2/rok
B) ukládá
1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) uplatnit cenu dle bodu A) odst. 1 tohoto usnesení u všech smluv souvisejících s nájmem
hrobového místa
Termín: 1. 1. 2020
47. Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: stanovení osobního ohodnocení u Mgr. Aleny Diusové, ZŠ a MŠ Jitřní a
Mgr. Lucie Hrubé, MŠ Pohádka
- informace od ředitelky Marie Mgr. Čápové, že od 1. 9. 2019 již nevykonává funkci třídní učitelky
– dochází ke změně platového výměru
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

724/29R/19
Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací
Rada města po projednání
stanovuje
1. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2019 (platový výměr č. 49/2019)
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2. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní
277, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2019 (platový výměr č. 50/2019)
3. Mgr. Lucii Hrubé, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7,
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2019 (platový výměr č. 51/2019)
48. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora
Bc. Gloserová: peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč společnosti SPMP ČR na 9. ročník vánočního
koncertu žáků speciální školy s názvem ,,Večer pro tiché tlapky IX.“
- konaný dne 4. 12. 2019 v Severočeském divadle opery a baletu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

727/29R/19
Poskytnutí peněžitého daru
Rada města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 20 tis. Kč společnosti SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem, IČ: 44556934,
se sídlem Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupeného předsedkyní
společnosti paní Ivanou Bartuškovou, na devátý ročník vánočního koncertu žáků speciální
školy s názvem „Večer pro tiché tlapky IX.“
49. Termíny jednání RM a ZM v roce 2020
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Mgr. Ing. Petr Nedvědický: předložena změna v datu ZM místo 29. 6. 2020 tak 25. 6. 2020
- návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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728/29R/19
Termíny jednání RM a ZM v roce 2020
Rada města po projednání
schvaluje
1. termíny jednání RM a ZM v roce 2020
Rada města Zastupitelstvo města
13. 1. 2020
28. 1. 2020 (úterý)
10. 2. 2020 24. 2. 2020
2. 3. 2020
16. 3. 2020
30. 3. 2020
14. 4. 2020 (úterý) 27. 4. 2020
4. 5. 2020
18. 5. 2020
1. 6. 2020
15. 6. 2020 25. 6. 2020 (čtvrtek)
31. 8. 2020
14. 9. 2020 21. 9. 2020
5. 10. 2020
19. 10. 2020
9. 11. 2020 2. 11. 2020
23. 11. 2020
7. 12. 2020 14. 12. 2020
50. Kontrola EAZA - zjištění a výsledky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: Ing. Končel byl přizván na RM
Mgr. Ing. Nedvědický: protinávrh A) bereme na vědomí, B) ukládáme řediteli Zoo Ing. Romanu
Končelovi, aby informoval zastupitele města o harmonogramu prací na odstranění závad dle
zprávy EAZA s termínem 16. 12. 2019
PhDr. Jana Müllerová: návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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725/29R/19
Kontrola EAZA - zjištění a výsledky Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. dotazník hodnotícího týmu EAZA týkající se Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
2. oznámení rady EAZA o změně plnohodnotného na dočasné členství Zoologické zahrady
Ústí nad Labem v této asociaci, a to na dobu dvou let

B) ukládá
Ing. Romanu Končelovi, řediteli ZOO Ústí nad Labem, p. o.
a) informovat zastupitelstvo města o harmonogramu práce na odstranění závad dle zprávy
EAZA
Termín: 16. 12. 2019
51. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku příspěvkovým
organizacím z oblasti školství
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová: projektová příprava na výzvu č. 91 IROP, která bude vyhlášená od 1. 1.
2020
Ing. Tošovský: pro těchto 5 škol bude na příští rok potřeba rozpočtové opatření do výše
750 tis. Kč na studii providitelnosti a podání žádosti o dotaci
- tyto akce by se v příštím roce nerealizovaly, na rozdíl od dvou škol
- jedná se o předfinancování na rok 2021, pokud projdou dotace
Ing. Nechybová: žádost budou předkládat ZŠ?
Ing. Tošovský: ano
Ing. Nechybová: máme zmapováno, že do toho ty školy chtějí jít?
Máme písemný požadavek?
Ing. Tošovský: byli tu přítomní, není problém písemně doložit
PhDr. Jana Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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726/29R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku příspěvkovým
organizacím z oblasti školství
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
1 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 1 500 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ,
DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci ve
výši 300 tis. Kč na akci „ZŠ Palachova – vyhotovení projektové dokumentace v rámci
podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné
regiony“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové
organizaci ve výši 300 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Nová – vyhotovení projektové
dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura
základních škol pro uhelné regiony“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve
výši 300 tis. Kč na akci „ZŠ Neštěmická – vyhotovení projektové dokumentace v rámci
podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné
regiony“
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci
ve výši 300 tis. Kč na akci „ZŠ Pod Vodojemem – vyhotovení projektové dokumentace v
rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura základních škol pro
uhelné regiony“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního
příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové
organizaci ve výši 300 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Jitřní – vyhotovení projektové
dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP - Infrastruktura
základních škol pro uhelné regiony“
B) ukládá
1. Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na vyhotovení
projektové dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
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Termín: 31. 3. 2020
2. Mgr. Martinovi Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení na vyhotovení
projektové dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
Termín: 31. 3. 2020
3. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení na vyhotovení
projektové dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
Termín: 31. 3. 2020
4. PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem
323/3a, příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena e) tohoto usnesení na vyhotovení
projektové dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
Termín: 31. 3. 2020
5. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní
277, příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena f) tohoto usnesení na vyhotovení
projektové dokumentace v rámci podání žádosti o dotaci – Výzva č. 91 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
Termín: 31. 3. 2020
52. Poskytnutí peněžitého daru TJ Lokomotiva Ústí n. L., z.s.
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Mgr. Ing. Petr Nedvědický: předloženo schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč
subjektu TJ Lokomotiva Ústí n. L., z.s.
- dar z fondu RM pro sportování handykepovaných sportovců, kuželkářů – odpadl jim dlouhodobý
sponzor
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

729/29R/19
Poskytnutí peněžitého daru TJ Lokomotiva Ústí n. L., z.s.
Rada města po projednání
schvaluje
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu
kanceláře primátora subjektu TJ Lokomotiva Ústí n. L., z.s., se sídlem Pod Vodojemem
119/3, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 44226357, zastoupenému panem předsedou
Mgr. Josefem Matouškem, na sportovní činnost zdravotně postižených z chráněných bytů v
Ústí nad Labem a všech DOZP v Ústí nad Labem

Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Konečný
Ing. Tomáš Kirbs

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor města
Seznam použitých zkratek:
MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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