
Z á p i s

z 31. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 2. 12. 2019

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

předložil členům Rady ke schválení program 31. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

58. Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z MV ČR pro MO Střekov na JSDH
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

59. Rozpočtové opatření OŽP a ODM
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP

60. Informační koncepce města – materiál stažen
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT

61. Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Předkládá: Mgr. Kateřina Bejčková, vedoucí SpO

62. Poskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

63. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Tradiční kolektivní a individuální sporty
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

64. Rozpočtová opatření OMOŠ
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
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65. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – investiční dotace pro MO Severní Terasa
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

66. Metropolnet a.s. - MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v oblasti vybudování datového a 
komunikačního centra
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

67. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 37, 49

         

Schválený program:

1. Vyhlášení veřejné zakázky - "Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, 
Rabasova 3282/3, p. o."

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem“

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace“

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Parkoviště Meruňková – velkoplošná oprava komunikace“

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, 
Neštěmická 787/38, p. o.“

6. Vyhlášení veřejné zakázky "DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení"

7. Vyhlášení veřejné zakázky "Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, 
ZŠ Stříbrnická"

8. Veřejná zakázka „Malátova - velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

9. Žádost o odpuštění dlužné částky

10. Smlouva o společném postupu a spolupráci

11. Smlouva o smlouvě budoucí

12. Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ - příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, p. o.

13. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2019

14. Rozpočtové opatření OHS - zapojení pojistných náhrad

15. Rozpočtové opatření OSR a MP

16. Rozpočtové opatření OSR Inteligentní zastávky 
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17. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Technická pomoc

18. Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem - podání žádosti o poskytnutí podpory

19. Akční plán 2020

20. Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020

21. Zásady participativního rozpočtu "Ústečané společně"

22. Park Míru - schválení podání žádosti o dotaci

23. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1.2.1996 - Město Trmice

24. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 3.6.2009 - Beach Aréna Ústí

25. Převod pozemků ze svěřeného majetku MO ÚL – město do vybraného majetku města

26. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem

27. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5307/18 a 5307/105 v k.ú. Ústí nad Labem od SŽDC

28. Darování pozemku vč. stavby garáže v k.ú. Předlice

29. Nájem pozemku p.č. 1702/4 v k.ú. Krásné Březno

30. Výpůjčka domovních čerpacích jednotek – kanalizace Strážky

31. Revokace usnesení Rady města ÚL č. 539/23R/19 ze dne 2. 9. 2019

32. Záměr prodeje pozemků p. č. 899/94, 328 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

33. Nabytí pozemků v k. ú. Olešnice u Svádova

34. Prodej pozemků v k. ú. Předlice

35. Cenové podmínky placeného stání

36. Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám – Městské služby Ústí nad Labem, p.o.

37. Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS spol. s r.o.

38. Rozpočtové opatření ODM - MHD

39. Rozpočtové opatření ODM - zapojení příjmů 

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

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

42. Rozpočtové opatření OKSS - Oblast ostatní činnosti

43. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad

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

45. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

46. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

47. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020
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48. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2021 - 2022

49. Odměny ředitelů příspěvkových organizací

50. Směrnice RM č. 3/2019 a Směrnice RM č. 4/2019 

51. Informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a údržby 
na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem

52. Metropolnet a.s. - schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2019

53. Návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 - 2035

54. Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR

55. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Jitřní

56. Udělení stipendia a ocenění studentů Univerzity třetího věku

57. Rozpočtové opatření KP a KT 

58. Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z MV ČR pro MO Střekov na JSDH

59. Rozpočtové opatření OŽP a ODM

60. Informační koncepce města

61. Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

62. Poskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři

63. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Tradiční kolektivní a individuální sporty

64. Rozpočtová opatření OMOŠ

65. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – investiční dotace pro MO Severní Terasa

66. Metropolnet a.s. - MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v oblasti vybudování datového a 
komunikačního centra

67. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace

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

1. Vyhlášení veřejné zakázky - "Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, 
Rabasova 3282/3, p. o."

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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734/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky - "Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3, p. o."

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ 
Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 950 
000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.“

B) pověřuje
  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referent veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.“, 
včetně případného vylučování dodavatelů.

2. Ing. Kateřinu Lysákovou, referent veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.“, 
včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) PhDr. Jana Müllerová, PhD. – vedoucí OMOŠ
b) Břetislav Sedláček – technik OMOŠ
c) Ing. Aneta Tínková – referent odd. veřejných zakázek, PO
d) Ing. Klára Eflerová – referent odd. veřejných zakázek, PO
e) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO

2. náhradníci:
a) Ing. Radka Jakoubková – vedoucí provozně technického odd. OMOŠ
b) Tomáš Mokrý – technik OMOŠ
c) Bc. Kateřina Lysáková – referent odd. veřejných zakázek, PO
d) Ing. Dalibor Deutsch – referent odd. veřejných zakázek, PO
e) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO
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2. Vyhlášení veřejné zakázky „Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: květináče u nádraží jsou v zakázce zahrnuty, nejsou propsány v textu materiálu, 
ale počítá se s nimi
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

735/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí 
nad Labem“

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba květinových výsadeb v centru 
města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 500 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení.

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Údržba květinových výsadeb v centru města 
Ústí nad Labem“

B) pověřuje
  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referent veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem“, včetně 
případného vylučování dodavatelů.

2. Ing. Kateřinu Lysákovou, referent veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem“, včetně 
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí ODM
b) Bc. Klára Uličná – provozní technik odd. údržby majetku ODM
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c) Ing. Aneta Tínková – referent odd. veřejných zakázek, PO
d) Ing. Klára Eflerová – referent odd. veřejných zakázek, PO
e) Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka – vedoucí odd. evidence majetku ODM
b) Leona Hubená – provozní technik odd. údržby majetku ODM
c) Bc. Kateřina Lysáková – referent odd. veřejných zakázek, PO
d) Ing. Dalibor Deutsch – referent odd. veřejných zakázek, PO
e) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP PO

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných 
vrstev vozovky v ul. Rooseveltova, Ústí nad Labem
Mgr. Vlach: tato komunikace se mi nezdála v tak dezolátním stavu, komunikace s Ing. Dařílkem – 
vysvětlení situace
- výmoly na komunikaci
Mgr. Studenovský: příčné vlny – způsobují nehody (motocyklů)
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

736/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace“

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rooseveltova – velkoplošná oprava 
komunikace“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 900 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rooseveltova – velkoplošná oprava 
komunikace“

B) pověřuje
  

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

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Klára Eflerová, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c) 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

4. Vyhlášení veřejné zakázky „Parkoviště Meruňková – velkoplošná oprava komunikace“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: velkoplošná oprava komunikace
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

737/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Parkoviště Meruňková – velkoplošná oprava 
komunikace“

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Parkoviště Meruňková – velkoplošná 
oprava komunikace“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 500 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
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2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště Meruňková – velkoplošná oprava 
komunikace“

B) pověřuje
  

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

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Klára Eflerová, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c)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

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, 
Neštěmická 787/38, p. o.“

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

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

          
  

         

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

738/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad 
Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“
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Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ 
Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 
850 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad 
Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“

B) pověřuje
  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Oprava 
čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“, včetně 
případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Oprava 
čtyř sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“, včetně 
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
b) Břetislav Sedláček, technik 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 odd. OMOŠ
b) Tomáš Mokrý. Technik 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. Vyhlášení veřejné zakázky "DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení"
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

739/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky "DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení"

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „DS Bukov – oprava 12 sociálních 
zařízení“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 190 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení“

B) pověřuje
  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení“, včetně případného vylučování 
dodavatelů.
2. Ing. Kláru Eflerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) Ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) PhDr. Müllerová Jana PhD., vedoucí OMOŠ
b) Mokrý Tomáš, technik provozně technického oddělení OMOŠ
c) Mgr. Studenovský Miloš, vedoucí PO
d) Ing. Eflerová Klára, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Deutsch Dalibor, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Jakoubková Radka, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ
b) Sedláček Břetislav, technik provozně technického oddělení OMOŠ
c) Mgr. Vítová Ivana, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Tínková Aneta, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Lysáková Kateřina, referent odd. veřejných zakázek PO

7. Vyhlášení veřejné zakázky "Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, 
ZŠ Stříbrnická"

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

740/31R/19
Vyhlášení veřejné zakázky "Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. 
Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická"

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách 
ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 341 
500,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. 
Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

B) pověřuje
  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“, včetně 
případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“, včetně 
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
b) Tomáš Mokrý, technik 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 odd. OMOŠ
b) Břetislav Sedláček, technik OMOŠ
c)Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
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e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

8. Veřejná zakázka „Malátova - velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: oproti předpokladu jsme ušetřili 1,9 mil. Kč bez DPH
- vyhrála společnost STRABAG a.s.
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

741/31R/19
Veřejná zakázka „Malátova - velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Malátova - 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:
1. STRABAG a. s.
2. Metrostav a. s.
3. HERKUL a.s.
4. Skanska a.s.
5. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
6. Vodohospodářské stavby, s.r.o.
7. INSKY spol. s.r.o.
8. COLAS CZ, a.s.
9. Raeder & Falge s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. Na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Malátova - velkoplošná oprava vozovky“ dodavatele, který se umístil 
na prvním místě v pořadí, tj. STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - 
Jinonice, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 2 938 400,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Malátova - velkoplošná oprava 
vozovky“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 
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Praha 5 - Jinonice, IČ: 608 38 744 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, popřípadě dodavateli, který se umístil na třetím místě v pořadí

9. Žádost o odpuštění dlužné částky
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: žádost o odpuštění dlužné částky za svoz komunálního odpadu
podanou p. M. Váňou
- celkový dluh je ve výši 7 tis. Kč
- na dluh byl upozorněn
- návrh se neschvaluje
Ing. Nechybová: podle daňového řádu RM ani ZM nejsou kompetentní v této věci rozhodovat
- nepřísluší nám to posuzovat
Ing. Fialová: vzniká precedens, proč je to na RM?
Mgr. Ševcovic: můžeme to vzít na vědomí?
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění
RM bere na vědomí žádost o odpuštění dlužné částky za svoz komunálního odpadu podanou p. M. 
Váňou

          
  

         

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

742/31R/19
Žádost o odpuštění dlužné částky

Rada města po projednání

 bere na vědomí
  

1. žádost o odpuštění dlužné částky za svoz komunálního odpadu podanou p. M. Váňou

10. Smlouva o společném postupu a spolupráci
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: předložen návrh smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a Spolkem pro
chemickou a hutní výrobu, a.s., za účelem společného postupu při zajištění výstavby výstražníků v 
rámci připravovaného projektu ,,Varovný a informační systém obyvatelstva ORP Ústí nad Labem“ 
(,,VISO“)
- předběžná domluva se Spolchemií o přidání částky ve výši 1. 716.070,- Kč vč. DPH na 
výstražníky
- připraveno Memorandum, čeká se na schválení
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

743/31R/19
Smlouva o společném postupu a spolupráci

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy o společném postupu a spolupráci se společností Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu, a.s., jejímž předmětem je společný postup při zajištění výstavby 
výstražníků v rámci připravovaného projektu VISO

11. Smlouva o smlouvě budoucí
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

- materiál byl stažen

          
  

         

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

Smlouva o smlouvě budoucí

Rada města po projednání

 schvaluje
  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností PADOK Sampi, s.r.o., jejímž 
předmětem je závazek budoucího pronajímatele uzavřít s městem vlastní nájemní smlouvu 
na nájem tzv. nové ledové plochy.

12. Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ - příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, p. o.

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karpíšková: prostřednictvím OŠ předány peníze na odstranění kafilátů, který se nasbírá
v průběhu roku do kafilerního boxu, který slouží městu
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- jedná se o částku 14,28 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

744/31R/19
Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ - příspěvek na provoz Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem, p. o.

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a odboru 
městských organizací a školství ve výši 14,28 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí v položce 
Provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 14,28 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, p. o. ve výši 14,28 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů

13. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2019
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: jedná se o vrácení státní dotace od MV, která nebude vyčerpána do konce roku
- jedná se o dva projekty, realizátorem je Spirála
- 1. dotace ve výši 16 950,- Kč
- 2. dotace ve výši 73 000,-Kč

Ing. Fialová: proč se akce nepovedla a vrací se celá částka?
Ing. Bakule: kontrola plnění všech projektů, bohužel nedostali ani jednu klientelu
Ing. Fialová: příští rok se bude žádat znovu?
Ing. Bakule projekty chceme zařadit znovu i příští rok
Mgr. Vlach: jedná se o program prevence kriminality?
Ing. Bakule: ano
Mgr. Vlach: nemám obavy, že by se situace opakovala
Ing. Fialová: kdo to hlídal? Proč se neozvali dříve?
Ing. Bakule: my jsme se to dozvěděli v srpnu
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

746/31R/19
Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2019

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 89,95 tis. Kč – snížení účelové
neinvestiční dotace z MVČR takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu třídy 4 ve výši 89,95 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou částku
89,95 tis. Kč v položce Prevence kriminality

14. Rozpočtové opatření OHS - zapojení pojistných náhrad
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Ing. Červenka: částka ve výši 250,24 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Fialová se nezúčastnila hlasování

747/31R/19
Rozpočtové opatření OHS - zapojení pojistných náhrad

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 250,24 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2, v položce ostatní nedaňové příjmy o částku 250,24 
tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské správy

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 17 z 63



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 
250,00 tis. Kč v položce provozní výdaje
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, ve 
výši 0,24 tis. Kč na akci „Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ – PD“

15. Rozpočtové opatření OSR a MP
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Fialová se nezúčastnila hlasování

748/31R/19
Rozpočtové opatření OSR a MP

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Městské policie v celkové výši 2 
109,84 tis. Kč na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti prevence 
kriminality v Ústí nad Labem“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 109,84 tis. Kč v položce účelové 
transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu Městské policie v celkové výši 2 109,84 
tis. Kč v položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem

16. Rozpočtové opatření OSR Inteligentní zastávky 
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Fialová se nezúčastnila hlasování

749/31R/19
Rozpočtové opatření OSR Inteligentní zastávky 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 266,20 tis. Kč na úhradu 
zprovoznění on-line režimu inteligentních zastávek, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR o částku 266,20 tis. Kč v položce 
Rezerva na spolufinancování projektů
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OSR sk. č. 04 o částku 266,20 tis. Kč na 
investiční akci „TZ úprava systému Sprinter_inteligentní zastávky“

17. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Technická pomoc

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: na profinancování mzdových nákladů a nákladů souvisejících s výkonem ITI
Ing. Nechybová: přispívají finančně města, obce, které jsou zapojené v ITI na chod tohoto 
subjektu?
Ing. Dlouhý: ano, přispívají
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

750/31R/19
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
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III.“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady v 
maximální výši 7 119,38 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 0 
Kč vč. DPH

C) ukládá
  

Mgr. Jiřímu Starému, vedoucímu odd.řízení ITI

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 31. 1. 2020

  
Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu odboru strategického rozvoje

a) elektronické podepsání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení v monitorovacím 
systému ISKP14+

 Termín: 31. 1. 2020

18. Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem - podání žádosti o poskytnutí podpory
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: vyskytl se dotační titul
- jde o proplacení 100%
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

751/31R/19
Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem - podání žádosti o poskytnutí 
podpory

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě č. 14/2016 v rámci Národního programu Životního prostředí 
Ministerstva životního prostředí, která je vyhlášena prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí
2. podmínky výzvy č. 14/2016 Národního programu Životního prostředí

B) schvaluje
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1. podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci projektu „Územní studie krajiny SO ORP 
Ústí nad Labem“ dle bodu A) 1. tohoto usnesení

C) ukládá
  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu Odboru strategického rozvoje

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o poskytnutí podpory dle bodu B) tohoto 
usnesení.

 Termín: 31. 12. 2019

19. Akční plán 2020
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: akční plán pro rok 2020 bude upraven
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

752/31R/19
Akční plán 2020

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. Akční plán Strategie rozvoje města 2015-2020 pro rok 2020 v upraveném znění

20. Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

          
  

         

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

753/31R/19
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Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020

Rada města po projednání

 bere na vědomí
  

1. Evaluaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020

21. Zásady participativního rozpočtu "Ústečané společně"
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

          
  

         

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

754/31R/19
Zásady participativního rozpočtu "Ústečané společně"

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“

B) schvaluje
  

1. podávání projektových návrhů v termínu od 06.01.2020 do 10.02.2020 za podmínky 
schválení rozpočtu města Ústí nad Labem na kalendářní rok 2020, včetně schválené částky 
na participativní rozpočet "Ústečané společně"

22. Park Míru - schválení podání žádosti o dotaci
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: přizván kolega Ing. Dařílek
Ing. Dařílek: v rámci uvedené výzvy plánuje Statutární město ÚL podat žádost o dotaci na realizaci 
1. etapy projektu ,,Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru“.
- celkové náklady projektu budou max. ve výši 30 mil. Kč
- projekt je rozdělen na dvě etapy:
úpravy komunikací
sadbové úpravy
- odevzdán technický projekt na komunikační věci
- souhlasy vlastníků SVČ

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 22 z 63



- v projektu jsme nechali předělat povrchy, dle požadavků SVS
- dotazníkové šetření
- zveřejnění místním záměr projektu
- hotový rozpočet vychází na částku15 mil. Kč včetně daně
- dotace je max. 50%, ale maximálně do výše 6 mil. Kč
druhá část: vypracovává se rozpočet
- následně se bude žádat o územní souhlas
Ing. Tošovský: je vypracován nový návrh na usnesení

Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v upraveném znění: RM po projednání
A) bere na vědomí – zůstává
B) schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/390/2019 SFRB na realizaci projektu ,,Regenerace 
veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru“ 1. etapa v termínu nejpozději do 18. 12. 2019
C) ukládá
náměstkovi Ing. Tošovskému předložit do ZM 16. 12 2019 návrh na financování celého projektu s 
názvem 1. a 2. etapa

          
  

         

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

755/31R/19
Park Míru - schválení podání žádosti o dotaci

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě č. 2/390/2019 SFRB v rámci Programu regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích
2. informaci o projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru“

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/390/2019 SFRB na realizaci projektu 
„Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru“ I. etapa v termínu nejpozději 
do 18. 12. 2019

C) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města
a) schválit projekt a profinancování celého projektu „Regenerace veřejného prostranství na 
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sídlišti – Park Míru“ I. a II. etapa v
maximální výši 30 mil. Kč, včetně DPH a jeho realizaci nejpozději do 2 let od podpisu 
smlouvy o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 2/390/2019 SFRB

D) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit zastupitelstvu města návrh na financování celého projektu „Regenerace 
veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru“ I. a II. etapa 

 Termín: 16. 12. 2019

23. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1.2.1996 - Město Trmice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: : na základě požadavku města o úhradu nákladů za daň z nemovitosti, proběhlo
jednání pana primátora s paní starostkou města Trmic
- dohodnuto pravidelné uhrazení a i zpětné uhrazení nákladů
- na základě žádosti se upravují některé věci z nájemní smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Ing. Nedvědický: protinávrh – a) se vypouští, b) se mění na a), c) se mění na
b), d) se mění na c)
2. zůstává

          
  

         

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

756/31R/19
Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 1.2.1996 - Město Trmice

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 1996 ve znění pozdějších 
dodatků s nájemcem Město Trmice, IČ 00674010, takto:
a) navýšení ročního nájemného o daň z nemovitých věcí za areál zámku, počínajíc 
zdaňovacím obdobím roku 2019
b) náhrada ve výši 23.426,- Kč za uhrazenou daň z nemovitých věcí za areál zámku za 
období 2016 – 2018 včetně úroků z prodlení
c) souhlas s podnájmem služebního bytu v objektu zámku s tím, že náklady na opravy a 
údržbu s tím spojené ponese nájemce
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2. uzavření dodatku č. 3 dle bodu A) 1. s nájemcem Město Trmice., IČ 00674010, po 
uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

24. Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 3.6.2009 - Beach Aréna Ústí
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: MK doporučuje RM, aby se výše nájemného zvýšilo minimálně o částku
odpovídající ročnímu odpisu realizované investice, což je částka 3 907 157,-Kč za
nafukovací halu a 512 235,-Kč za plynovou přípojku
- odpisy byly v obou částech stanoveny na dobu 50 let a činí 78 tis. Kč u nafukovací haly a 10 tis. 
u plynové přípojky – dohromady činí minimální částku 88 359,-Kč, k tomu se připočítá stávajících 
21 tis. Kč, celková částka je 110 tis. Kč za běžný rok
Ing. Tošovský: otázka ohledně daňového odpisu
Ing. Dařílek: daňový odpis podle položek tak jak byl konzultován s FO, se nezmění, je dán na
50 let
- je věcí pronajímatele a RM, jaká bude výše nájemného
- MK chtěla, aby se neuzavřel nižší nájem, než jsou minimálně odpisy
- návrh na usnesení v upraveném znění: RM po projednání schvaluje 1. zůstává, a) výše nájemného 
se zvyšuje minimálně o částku 103 tis. Kč/rok bez DPH, b) zůstává stejné, 2. zůstává stejné

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Vlach se nezúčastnil hlasování

757/31R/19
Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 3.6.2009 - Beach Aréna Ústí

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3. 6. 2009 ve znění pozdějších 
dodatků s nájemcem spolkem Beach Aréna Ústí, z. s., IČ 22675264, takto:
a) výše nájemného se zvyšuje minimálně o částkou 103.000,- Kč/rok bez DPH
b) předmět nájmu se rozšiřuje o nafukovací zimní halu pro plážové sporty

2. uzavření dodatku č. 3 dle bodu A) 1. s nájemcem spolkem Beach Aréna Ústí, z. s., IČ 
22675264, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

25. Převod pozemků ze svěřeného majetku MO ÚL – město do vybraného majetku města
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: úprava v usnesení
- návrh na usnesení v upraveném znění: RM po projednání a) schvaluje b) převod dlouhodobého 
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majetku pěší zóna Masarykova situovaného na pozemcích p. č. 1734/27 o výměře 3 219 m2 a p. č. 
1734/48 o výměře 936 m2 v k. ú. Ústí nad Labem v celkové hodnotě 7 530 675,80 Kč ze 
svěřeného majetku MO ÚL – město, do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do 
správy ODM
- 2. prěvod pozemků a) p. č. 96/2 o výměře 519 m2, trvalý trávní porost, k. ú. Vaňov b) p. č. 131 o 
výměře 856 m2, trvalý trávní porost, k. ú. Vaňov ze svěřeného majetku MO ÚL – město, do 
vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy ODM

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Vlach se nezúčastnil hlasování

758/31R/19
Převod pozemků ze svěřeného majetku MO ÚL – město do vybraného majetku 
města

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. převod dlouhodobého majetku „Pěší zóna Masarykova“ situovaného na pozemcích p. č. 
1734/27 o výměře 3 219 m2 a 1734/48 o výměře 936 m2, vše k. ú. Ústí nad Labem, v 
celkové hodnotě ve výši 7.530.675,80 Kč, ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí 
nad Labem – město, do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy 
odboru dopravy a majetku
2. převod pozemků
a) p. č. 96/2 o výměře 519 m2, trvalý travní porost, k. ú. Vaňov
b) p. č. 131 o výměře 856 m2, trvalý travní porost, k. ú. Vaňov
ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město, do vybraného majetku 
statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku

26. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: MK nedoporučuje schválit záměr prodeje a projednávání o možnosti pronájmu
přerušila s tím, aby ODM projednal opětovně s OIÚP a se správcem komunikace možnost 
pronájmu předmětné části pozemku
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

759/31R/19
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 109/1 o výměře cca 127 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí 
nad Labem

27. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5307/18 a 5307/105 v k.ú. Ústí nad Labem od SŽDC
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

760/31R/19
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5307/18 a 5307/105 v k.ú. Ústí nad Labem od 
SŽDC

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným převodem pozemků
a) p. č. 5307/18 o výměře 378 m2, ostatní plocha – jiná plocha,
b) p. č. 5307/105 o výměře 450 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 
70994234, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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 Termín: 16. 12. 2019

28. Darování pozemku vč. stavby garáže v k.ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

761/31R/19
Darování pozemku vč. stavby garáže v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím pozemku p. č. 192 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 
něm jako jeho součást situované stavby garáže č. e. 4990 v k. ú. Předlice, zapsané na LV 
133, formou darování od paní Jarmily Vikové, bytem 
*******************************************, do vlastnictví statutárního města 
Ústí nad Labem

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 16. 12. 2019

29. Nájem pozemku p.č. 1702/4 v k.ú. Krásné Březno
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: velké vítězství města proti Českým přístavům a.s.
- RM schválila záměr pronájmu pozemku za podmínky nájemného ve výši min. 65,-Kč/m2/rok bez 
DPH a náhrady za bezdůvodné obohacení zpětně v souladu se zákonnými možnostmi ve výši 
65,-Kč/m2/rok/bez DPH, za účelem provozu areálu přístavu
- společnost akceptovala podmínky záměru, nikdo jiný se k záměru nevyjádřil
- na tomto pozemku je umístěna vlečka ve společnosti České přístavy a.s.
- MK na svém jednání doporučila schválit pronájem pozemku
- pozemek není dotčený dotací
- návrh na usnesení v upraveném znění
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Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

762/31R/19
Nájem pozemku p.č. 1702/4 v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. pronájem pozemku p.č. 1702/4 o výměře 2 422 m2 v k.ú. Krásné Březno společnosti 
České přístavy, a.s., IČ: 45274592, za podmínek:
a) nájemné ve výši 65,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel nájmu: provoz areálu přístavu (narovnání majetkoprávních vztahů)
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) náhrada za bezdůvodné obohacení zpětně v souladu se zákonnými možnostmi ve výši 
65,- Kč/m2/rok bez DPH

30. Výpůjčka domovních čerpacích jednotek – kanalizace Strážky
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

763/31R/19
Výpůjčka domovních čerpacích jednotek – kanalizace Strážky

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr výpůjčky domovních čerpacích jednotek vybudovaných v rámci stavby „Ústí nad 
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Labem – Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. 
L.“, které se nacházejí na pozemku p.č. 86 v k.ú. Strážky u Habrovic, jednotlivým 
koncovým uživatelům a vždy po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru uzavření 
jednotlivých smluv o výpůjčce, za podmínek:
a) uzavření smluvního vztahu na dobu určitou do doby ukončení udržitelnosti projektu, s 
tím, že po této době dojde k bezúplatnému převodu předmětu výpůjčky do výlučného 
vlastnictví vypůjčitele
b) náklady spojené s pravidelnou preventivní prohlídkou domovních čerpacích jednotek, 
včetně servisu a odstraňování zjištěných nedostatků, které nebudou zapříčiněné 
nedodržením podmínek provozního řádu ze strany vypůjčitele, bude hradit půjčitel
c) náklady na elektrickou energii potřebnou pro provoz domovních čerpacích jednotek a 
opravy a údržbu domovních čerpacích jednotek a s tím spojené náklady, vynucené 
nedodržením podmínek provozního řádu ze strany vypůjčitele, bude hradit vypůjčitel
2. uhrazení nákladů spojených s doplněním projektové dokumentace o elektro přípojku ve 
výši 10 000,-Kč bez DPH manželům Gabriele a Michaelovi Glöcknerovým

31. Revokace usnesení Rady města ÚL č. 539/23R/19 ze dne 2. 9. 2019
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

764/31R/19
Revokace usnesení Rady města ÚL č. 539/23R/19 ze dne 2. 9. 2019

Rada města po projednání

 revokuje
  

1. usnesení RM č. 539/23R/19 ze dne 2. 9. 2019 v úplném znění

32. Záměr prodeje pozemků p. č. 899/94, 328 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

765/31R/19
Záměr prodeje pozemků p. č. 899/94, 328 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 899/94 o výměře 1119 m2 a p. č. 899/328 o výměře 494 
m2, oba v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

33. Nabytí pozemků v k. ú. Olešnice u Svádova
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

766/31R/19
Nabytí pozemků v k. ú. Olešnice u Svádova

Rada města po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s nabytím pozemků v k. ú. Olešnice u Svádova (celkem 8006 m2):
a) p. č. 92/2 o výměře 31 m2, lesní pozemek
b) p. č. 238/2 o výměře 3269 m2, lesní pozemek
c) p. č. 282/2 o výměře 84 m2, lesní pozemek
d) p. č. 282/3 o výměře 49 m2, lesní pozemek
e) p. č. 298/2 o výměře 37 m2, lesní pozemek
f) p. č. 321/2 o výměře 578 m2, lesní pozemek
g) p. č. 321/3 o výměře 175 m2, lesní pozemek
h) p. č. 321/4 o výměře 29 m2, lesní pozemek
i) p. č. 324/1 o výměře 3632 m2, lesní pozemek
j) p. č. 324/2 o výměře 122 m2, lesní pozemek
na částku 25,- Kč/m2 (celková částka 200.150,- Kč)

B) ukládá
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Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 24. 2. 2020

34. Prodej pozemků v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: na základě schváleného záměru, MK otevřela obálky s dvěma nabídkami
- finanční prostředky jsou zveřejněny v rámci usnesení
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
 Mgr. Vlach - se zdržel hlasování

767/31R/19
Prodej pozemků v k. ú. Předlice

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s převodem části pozemku p. č. 901/65 o výměře cca 5020 m2 z celkové výměry 16748 
m2 v k. ú. Předlice (plocha A) formou prodeje zájemcům v tomto pořadí:
I. společnost společnosti J.Š.Č. s. r. o., Masarykova 625/330, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
25455656 za částku 1.505.100,- Kč
II. společnost MPH servis s. r. o., Jateční 178/34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25486209 za 
částku 1.400.000,- Kč
dle podmínek zveřejnění

2. s převodem části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 8951 m2 z celkové výměry 16196 
m2 v k. ú. Předlice (plocha D) formou prodeje společnosti REKULTIVACE Ústí nad 
Labem s. r. o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25041738 za částku 
3.000.100,- Kč dle podmínek zveřejnění.

3. s převodem části pozemku p. č. 901/64 o výměře cca 7245 m2 z celkové výměry 16196 
m2 a pozemků p. č. 901/63 o výměře 7 m2, p. č. 407/4 o výměře 315 m2, p. č. 407/8 o 
výměře 254 m2 a p. č. 901/72 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Předlice (celková výměra 7940 
m2 - plocha E) formou prodeje společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem s. r. o., Velká 
Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25041738 za částku 3.106.100,- Kč dle 
podmínek zveřejnění

B) ukládá
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Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 24. 2. 2020

35. Cenové podmínky placeného stání
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: předložen návrh cenových podmínek
- úpravy v příloze, jak bylo předneseno na poradě
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

768/31R/19
Cenové podmínky placeného stání

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích na katastrálním území města Ústí nad Labem s účinností od 1. 2. 2020

36. Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám – Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: v souladu se zvýšením tarifů jsou předloženy dodatky k příkazním smlouvám,
které má město uzavřené s příspěvkovou organizací MS ÚL
Ing. Mata – ředitel MS: týká se to tří příkazních smluv: Větruše, ,,Zanádraží“, úklid centra
- navýšení zaměstnanců
Ing. Nechybová: příkazní sml. má na starost ODM, ekonomiku příspěvkových organizací
OMOŠ
- posuzoval to OMOŠ (paní Jakoubková)? Návrh rozpočtu na příští rok. Neumím posoudit, jestli to 
koresponduje?
Ing. Dařílek: smlouvy jsou dány na platy zaměstnanců
- dopad na rozpočet pouze MS, ne města
Ing. Nechybová: nemá to dopad na rozpočet města, pouze na úklid (vysavače) a ten je
projednán a zahrnut v rozpočtu
- úprava v datech v usnesení ve třech bodech: zvýšení mzdových tarifů od 1. 1. 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění s úpravami dat
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Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Fialová, Ing. Tošovský se nezúčastnili hlasování

769/31R/19
Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám – Městské služby Ústí nad 
Labem, p.o.

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy centra města Ústí nad Labem a výkonu dalších 
práv a povinností, z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1.11.2020
2. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu parkovacích garáží a 
veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba), z 
důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1.11.2020
3. uzavření dodatku k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 
nad Labem, IČ 71238301, o správě areálu Větruše a výkonu dalších práv a povinností, z 
důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1.11.2020

37. Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS spol. s r.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: na území města provádí čištění komunikací tři společnosti
- dochází k navýšení jednotkové ceny
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

770/31R/19
Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS spol. s r.o.

Rada města po projednání

 schvaluje
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1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo "Čištění části komunikací spravovaných 
objednatelem na území Města Ústí nad Labem"

38. Rozpočtové opatření ODM - MHD
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: 1. 7. schválila RM dodatek, kterým se navýšily finanční plnění dopravního
podniku o 2 mil. Kč
- rozhodnutí se nepromítlo do rozpočtových opatření tak, aby ODM mohl tuto částku DpmÚL 
uhradit
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Ing. Fialová se nezúčastnila hlasování

771/31R/19
Rozpočtové opatření ODM - MHD

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, finančního odboru a právního odboru v 
celkové výši 4 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 000 tis. Kč položce Poplatek za 
komunální odpad – Právní odbor
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 000 tis. Kč v položce Příjmy z úroků
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 4 000 
tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

39. Rozpočtové opatření ODM - zapojení příjmů 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: fin. prostředky získané na základě uzavřených smluv o pronájmu a VB,
budou převedeny pro potřeby ODM na provádění opravy komunikací
- navýšení o 1 mil. Kč použití pro DpmÚL na předělání trolejového vedení v Předlicích, možnost 
změny linkového vedení
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

772/31R/19
Rozpočtové opatření ODM - zapojení příjmů 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 4 180 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 580 tis. Kč v položce převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 3 600 tis. Kč v položce převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (užívání MK - smlouvy)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 000 
tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 3 180 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací

40. 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: SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. na podporu účasti závodníků pro starty na
MČR karate FSKA a MČR ČESKÉ 2019 ve výši 30.000,-Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

773/31R/19
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města po projednání

 schvaluje
  

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:
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a) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351, na „Podpora účasti závodníků 
pro starty na MČR karate FSKA a MČR ČSKE 2019“ ve výši 30.000,- Kč

41. 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:
Římskokatolická farnost - ,,Výstava betlémů“ dotace ve výši 20. 000,-Kč
Dobrovolnické centrum, z.s. – částečná úhrada nákladů na projekt ,,Klub pro mladé COOLna“ ve 
výši 35.550,-Kč
Spolek KOLUMBUS – částečná úhrada nákladů na projekt ,,Za kulturou se Spolkem 
KOLUMBUS“ ve výši 15.400,-Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění: do bodu B) neschvaluje – přidat paní Kovaříkovou - akce 
Revival ACDC
Ing. Fialová: vyzvat 33. ročník betlémů na zapojení do kulturního kalendáře
Ing. Nechybová: předložen protinávrh - schválit Revival ACDC částku 5.000,-Kč
Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění: RM po projednání B) neschvaluje paní 
Kovaříkovou na částečnou úhradu Ústecký večer ACDC
Ing. Nechybová: bod A) schvaluje rozšířit o bod d) ACDC – 5.000,-Kč

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 3 Návrh byl přijat
Mgr. Ševcovic, Mgr. Vlach, Ing. Kirbs se zdrželi hlasování

774/31R/19
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019

Rada města po projednání

A) 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) Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem (IČ 44226349) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava betlémů“ ve výši 20.000,- Kč
b) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ 70225842) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Klub pro mladé COOLna“ ve výši 35.550,- Kč
c) Spolek KOLUMBUS (IČ 26548127) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Za kulturou se Spolkem KOLUMBUS“ ve výši 15.400,- Kč
d) d) Kováříková Liběna (nar. *******1963) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
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„Ústecký večer AC&CZ (revival AC&DC)“ ve výši 5.000,- Kč

B) neschvaluje
  

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) MgA. L'ubica Bakičová (IČ 05045223) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Výtvarná výstava s názvem "1:06“ ve výši 14.500,- Kč

42. Rozpočtové opatření OKSS - Oblast ostatní činnosti
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: 200.000,- Kč oblast kultury – zapojit částku na koncepci kultury
v oblasti sociálních služeb – zapojit částku 39.900,-Kč – OMOŠ panu Dostálovi – nákup nového 
ozvučení pro seniory v Domě kultury
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

775/31R/19
Rozpočtové opatření OKSS - Oblast ostatní činnosti

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření oboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 200 tis. Kč v položce 
Oblast kultury
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 200 tis. Kč v položce 
Oblast ostatní činnosti

2. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a odboru městských 
organizací a školství ve výši 39,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 39,90 tis. Kč v položce 
Podpora nestátních sociálních služeb
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Kulturnímu 
středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 39,90 tis. Kč na nákup ozvučení pro klub 
seniorů v Domě kultury

B) ukládá
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 Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena b) tohoto usnesení na nákup ozvučení 
pro klub seniorů v Domě kultury

 Termín: 30. 6. 2020

43. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

781/31R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
55,48 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné 
náhrady) ve výši 55,48 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 55,48 tis. Kč v položce Oprava a údržba

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

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

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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782/31R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
4 152,09 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 152,09 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 4 152,09 
tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – 
Šablony II. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci ve výši 3 186,96 
tis. Kč
- Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizaci 
ve výši 421,93 tis. Kč
- Mateřské škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové organizaci ve výši 
543,20 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
496,99 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MPSV takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 496,99 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci operačního 
programu Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvkové organizaci ve výši 496,99 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 2 000 tis. Kč - 
zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 2 000 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 
Domov pro seniory Dobětice, příspěvkovou organizaci ve výši 2 000 tis. Kč na podporu 
sociálních služeb v roce 2019 – individuální dofinancování

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
50 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
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od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu 
„Grand Prix 2019“

45. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

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

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

783/31R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 297,32 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté 
pojistné náhrady) v celkové výši 297,32 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 
organizace v celkové výši 297,32 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 
města v rámci pojistných událostí, takto:
ZŠ E. Krásnohorské, p. o. 172,75 tis. Kč
ZŠ Vojnovičova, p. o. 2,49 tis. Kč
ZŠ Stříbrnická, p. o. 12,74 tis. Kč
ZŠ Anežky České, p. o. 22,83 tis. Kč
Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 12,08 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 28,49 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 38,37 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 7,57 tis. Kč

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

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

784/31R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241
- ve výši 14 616,- Kč na období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202
- ve výši 25 868,- Kč na období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020

B) děkuje
  

1. dárcům za poskytnuté dary

47. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

785/31R/19
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020
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Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočty příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ústí nad Labem, na 
rok 2020, uvedených v příloze č. 1 usnesení

B) ukládá
  

PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství

1. informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení „Rozpočtu p. o. na rok 2020,“ včetně 
upozornění na jejich povinnost zveřejnění schváleného rozpočtu na vlastních webových 
stránkách

 Termín: 31. 12. 2019

48. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2021 - 2022
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

786/31R/19
Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 
2021 - 2022

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem 
Ústí nad Labem, pro roky 2021 – 2022, dle přílohy č. 1 usnesení

B) ukládá
  

PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství

1. informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu 
příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022,“ včetně upozornění na jejich povinnost 
zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu na vlastních webových stránkách

 Termín: 31. 12. 2019
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49. Odměny ředitelů příspěvkových organizací
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: v kolovadle je tabulka s návrhem částek odměn za 2. pololetí
Mgr. Ševcovic: hlásím podjatost
- u ředitelů MŠ a ZŠ a DDM v roce 2019 mělo dojít k 15% navýšení, 10% bylo dáno tarifem, 5% 
nadtarifní část
- pedagogičtí pracovníci to dostávají ve formě odměn nebo ve formě příplatků během roku
- navrhuji o navýšení u všech ředitelů MŠ, ZŠ a ředitelů DDM o 5 tis. Kč bez nároku na rozpočet 
města
Ing. Nechybová: návrh o navýšení u ředitelů všech příspěvkových organizací
Mgr. Vlach: buď zvýšíme jednorázově všem jednorázovým krokem, nebo nikomu
Mgr. Ševcovic: ve školství se platy zvyšují jiným způsobem než u jiných profesí
- je to dáno systémem
- zaměstnanci mají vyšší platy než ředitelé
Mgr. Ing. Nedvědický: u ostatních organizací ty peníze budou?
PhDr. Müllerová: tato částka tam bude
- návrh na usnesení v upraveném znění: úprava ve třech tabulkách: 1,2,3 budou zvýšeny o 5tis. Kč, 
vyjma bodu zz) z tabulky

- protinávrh Mgr. Vlacha: navýšeno všem, bez zz) a ww) v původní výši, zbytek dle upraveného 
návrhu

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Ing. Nechybová se zdržela hlasování

780/31R/19
Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 
významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, v upraveném znění takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/68/2019)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/69/2019)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/70/2019)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
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Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/71/2019)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/72/2019)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/73/2019)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/74/2019)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/75/2019)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/76/2019)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/77/2019)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/78/2019)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/79/2019)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/80/2019)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/81/2019)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/82/2019)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/83/2019)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/84/2019)
r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/85/2019)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/86/2019)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/87/2019)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/88/2019)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2019)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/90/2019)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/91/2019)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/92/2019)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/93/2019)
aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/94/2019)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
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příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2019)
cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/96/2019)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2019)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2019)
ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/99/2019)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/100/2019)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2019)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/102/2019)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/103/2019)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2019)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/105/2019)
mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/106/2019)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/107/2019)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/108/2019)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/109/2019)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2019)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/111/2019)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/112/2019)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/113/2019)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/114/2019)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/115/2019)
ww) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/117/2019)
xx) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/118/2019)
yy) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/120/2019)
zz) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
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příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/121/2019)
aaa) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/122/2019)
bbb) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/123/2019)
ccc) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/124/2019)
ddd) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/125/2019)
eee) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
(rozhodnutí č. O/126/2019)
fff) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/127/2019)
ggg) Ing. Martin Mata, MBA, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/128/2019)
hhh) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/129/2019)

2. řediteli příspěvkové organizace odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť 
významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:
a) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/116/2019)

50. Směrnice RM č. 3/2019 a Směrnice RM č. 4/2019 
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

787/31R/19
Směrnice RM č. 3/2019 a Směrnice RM č. 4/2019 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

s účinností od 1. 1. 2020
1. Směrnici Rady města č. 3/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny ředitele školy a 
školského zařízení
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2. Směrnici Rady města č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny ředitele 
příspěvkové organizace

51. Informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem

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

Bc. Vejsada: na základě usnesení RM jsme dostali za úkol předkládat pravidelné zprávy o
plnění Rámcové servisní smlouvy na servisní práce a údržbu kamerového systému MP
- Rámcová smlouva je vysoutěžená na 5 let
- probíhá její pravidelné plnění
- zpráva o plnění servisní smlouvy
- kontrolní dny na plnění jednotlivých bodů
- veškeré detaily jsou podrobně zpracovány v DZ
- jedná se o reálně odvedené práce
Ing. Bakule: pravidelně se scházíme na pracovních poradách
- veškeré platby jsou předem konzultovány
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

731/31R/19
Informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného 
servisu a údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem,

B) ukládá
  

Představenstu společnosti Metropolnet

a) dle par. 102, odst.2, písm.c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s., a to ve úzké spolupráci 
s Městskou policií Ústí nad Labem předložit Radě města Ústí nad Labem druhou zprávu o 
plnění průběhu poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a údržby na 
instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem prostřednictvím Metropolnet, 
a.s.
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 Termín: 31. 10. 2020

52. Metropolnet a.s. - schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2019
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: Rada schvaluje paní auditorku Ing. Jaroslavu Staňkovou
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

732/31R/19
Metropolnet a.s. - schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2019

Rada města po projednání

 schvaluje
  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako jediný 
společník Metropolnet, a. s.

1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, DČ: 
CZ6453182021, IČ: 44291132) na základě návrhu Představenstva společnosti Metropolnet, 
a. s., jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet, a.s. za účetní období 
2019

53. Návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 - 2035
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: je to práce Zoo, přizván Ing. Končel
Ing. Fialová: zajímají mě informace a úkoly, které jsme si dali na poslední schůzce vedení
Ing. Končel: slonice – komunikace s koordinátorem o možnosti ponechání nebo nová
možnost, předání slonice do Lipska, kde nedávno slonice umřela
pavilon pro orangutany – jedná se o velkou přestavbu, která je velmi nákladná
pro představu: v Ostravě byly náklady mezi 80 – 90 mil. Kč
- v Bratislavě náklady za 140 mil. Kč
Mgr. Ing. Nedvědický: studie se bude schvalovat na ZM
- ostatní čekáme na výsledek kontroly
Ing. Nechybová: ke generelu do materiálu ZM prosím o oponentní posudky
- zaktualizovat tabulku realizovaných projektů
- zmínka jakým způsobem spolupracuje s nadačním fondem na rozvoj Zoo
PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

778/31R/19
Návrh rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 - 2035

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 – 2035

B) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

 Termín: 16. 12. 2019

54. Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

788/31R/19
Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. přijetí věcného daru, jehož poskytovatelem je Čína - Velvyslanectví Čínské lidové 
republiky v ČR
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a) 2 ks televizorů určených pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci
b) 1 ks televizoru určeného pro Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvkovou 
organizaci

55. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Jitřní
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

789/31R/19
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Jitřní

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 a Mateřské školy Ústí nad Labem, 
Jitřní 277, příspěvkové organizace, IČ 70839379

B) děkuje
  

1. dárcům za poskytnuté dary

56. Udělení stipendia a ocenění studentů Univerzity třetího věku
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora

Bc. Gloserová: udělení stipendia studentu Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. Davidu
Poustkovi
- poskytnutí peněžitých darů studentům Univerzity třetího věku, ve výši 3tis. Kč/osobu 5 lidem za 
závěrečné práce, které napsali
- návrh na usnesení v upraveném znění: (oprava ročníku) bod e) paní Aleně Pavlíkové, ročník 1955 
– 3 tis. Kč
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

792/31R/19
Udělení stipendia a ocenění studentů Univerzity třetího věku

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, z položky stipendia, studentu Přírodovědecké fakulty UJEP Mgr. 
Davidu Poustkovi, datum narození ********* 1994, za obhajobu své diplomové práce s 
názvem “Využití nanovlákenných materiálů při vývoji mikrofluidních zařízení pro 
biomedicínské aplikace“

2. poskytnutí peněžitého daru studentům Univerzity třetího věku:
a) panu Zdeňku Egydy, ročník 1941 - 3 tis. Kč
b) paní Miladě Jechové, ročník 1950 - 3 tis. Kč
c) paní Jiřině Křížové, ročník 1944 - 3 tis. Kč
d) panu Bc. Jindřichu Mothejzíkovi, ročník 1954 - 3 tis. Kč
e) paní Aleně Pavlíkové, ročník 1955 - 3 tis. Kč

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

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

          
  

         

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

793/31R/19
Rozpočtové opatření KP a KT 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 321,90 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto:

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 52 z 63



a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 321,90 tis. Kč 
v položce Zprostředkující
subjekt ITI

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 321,90 
tis. Kč takto:
- 244,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky
 - 77,90 tis. Kč v položce povinné pojistné

58. Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z MV ČR pro MO Střekov na JSDH
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Piknerová: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 6 800,-Kč na úhradu výdajů
jednotek Sboru dobrovolných hasičů
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

794/31R/19
Rozpočtové opatření FO - zapojení dotace z MV ČR pro MO Střekov na JSDH

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace z MV ČR, 
určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6,8 tis. Kč v položce účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Střekov ve výši
6,8 tis. Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019

59. Rozpočtové opatření OŽP a ODM
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karpíšková: převod fin. prostředků z OŽP na ODM pro zakoupení protipovodňových zařízení 
ve výši 100 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

745/31R/19
Rozpočtové opatření OŽP a ODM

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a odboru 
dopravy a majetku ve výši 100,00 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství o částku 100,00 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku o částku 100,00 tis. Kč

60. Informační koncepce města
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka

- materiál byl stažen

          
  

         

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

Informační koncepce města

Rada města po projednání

 schvaluje
  

         

61. Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
Předkládá: Mgr. Kateřina Bejčková, vedoucí správního odboru 
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poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč na volby nového
zastupitelstva v Chuderově
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

795/31R/19
Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření správního odboru a finančního odboru ve výši 10 tis. Kč - zapojení 
účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 tis. Kč v položce účelové transfery ze 
stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu správního odboru ve výši 10 tis. Kč

62. Poskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: MK navrhuje poskytnutí paní Michaele Aigermanové na částečnou úhradu nákladů
ve výši 18 tis. Kč na zdravotní cvičení se seniory v Městských lázních
- cvičení není ziskové
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

776/31R/19
Poskytnutí dotací v roce 2019 - oblast Senioři

Rada města po projednání

 schvaluje
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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) Michaela Aigermanová, (IČ:682 91 370) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Zdravotní cvičení“ ve výši 18.000,- Kč

63. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Tradiční kolektivní a individuální sporty
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: dospělí hokejisté dle návrhu programu mají mínus 500.000,-Kč
- dospělí florbal plus 1mil. Kč
- futsal si žádost nepodal
- žádost o udělení výjimky pro Ústeckou akademie plaveckých sportů, Atletiku a USK PROVOD 
z.s. protože nesplňují podmínky nejvyšší a 2. nejvyšší soutěži

Mgr. Ševcovic: ty částky vychází z koncepce na rok 2020?
Ing. Nechybová: ne, z programu
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Mgr. Ševcovic se zdržel hlasování

777/31R/19
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020 - Tradiční kolektivní a 
individuální sporty

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty“ a následným uzavření 
smluv s jednotlivými subjekty takto:

kategorie a) tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a 
druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií:

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši
4.500 tis. Kč
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši
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5.000 tis. Kč
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši
5.500 tis. Kč
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši
6.000 tis. Kč
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši
2.500 tis. Kč
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši
3.500 tis. Kč
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, IČ: 266 32 217
ve výši 2.500 tis. Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, IČ: 266 32 217
ve výši 3.500 tis. Kč
i) Florbal Ústí, z. s. / mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč
j) Florbal Ústí, z. s. / dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč

kategorie b) ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí
nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži:

a) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315 ve výši 200 tis. Kč

2. s udělením výjimky z "Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v ustanovení čl. III odstavec A) kategorii c) - 
individuální seniorské sporty žadatele:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů, z. s., IČ: 046 10 881
b) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584
c) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
určených na oblast sportu „Tradiční kolektivní a individuální sporty“ a následným 
uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Ústecká akademie plaveckých sportů, z. s., IČ: 046 10 881 ve výši
150 tis. Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 100 tis. Kč
c) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 50 tis. Kč

64. Rozpočtová opatření OMOŠ
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

790/31R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ v celkové výši 2 
040 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 2 040 tis. Kč v položce Oprava a údržba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Zoologické zahradě 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 240 tis. Kč na provedení havarijní 
opravy čerpadla na stanici TČ2
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
700 tis. Kč na pořízení inventáře v souvislosti s výstavbou zcela nového areálu letního 
koupaliště na Klíši
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního 
příspěvku ve výši 1 100 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci na akci „MSUL - pořízení inventáře do nového areálu letního koupaliště na 
Klíši“

2. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ v celkové výši 2 
345,60 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 2 345,60 tis. Kč v položce Rezerva – spolufinancování 
p. o. ze sociální oblasti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 1 368,50 tis. Kč v položce Oprava a údržba
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku 977,10 tis. Kč na 
akci „DS Orlická – úprava vstupních prostor“

B) ukládá
  

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) na realizaci provedení havarijní 
opravy čerpadla na stanici TČ2

 Termín: 31. 12. 2020
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2. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) a d) na pořízení inventáře v 
souvislosti s výstavbou zcela nového areálu letního koupaliště na Klíši

 Termín: 31. 12. 2020

65. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – investiční dotace pro MO Severní Terasa
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

791/31R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – investiční dotace pro MO Severní Terasa

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve výši 
500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 500 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Severní Terasa - rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k. ú. 
Ústí nad Labem“

B) ukládá
  

1. Jaroslavu Šimanovskému, starostovi Úřadu městského obvodu Severní Terasa

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na realizaci akce 
„MO Severní Terasa - rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k. ú. Ústí nad 
Labem“ a ukončit realizaci této investiční akce nejpozději do 31. 10. 2020

 Termín: 31. 10. 2020

  
2. Jaroslavu Šimanovskému, starostovi Úřadu městského obvodu Severní Terasa
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a) provést vyúčtování a doložit potřebné doklady do 30. 11. 2020 a nevyužité finanční 
prostředky vrátit do rozpočtu poskytovatele

 Termín: 30. 11. 2020

66. Metropolnet a.s. - MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v oblasti vybudování datového a 
komunikačního centra

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

Bc. Vejsada: záměr Krajského úřadu o vybudování společného datového komunikačního centra pro 
nekomerční subjekty
- KÚ nabídnuto odkupu datové centrum Rondel
- o záměru se uvažuje za účasti dalších krajských subjektů mezi Ústeckým krajem, statutárním 
městem Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem, Inovačním centrem Ústeckého kraje, z.s., Krajské 
zdravotní, a.s., Metropolnetem, a.s., kteří se budou podílet o zajištění chodu datového centra a 
využití služeb, které centrum vytvoří
- Memorandum - zavázání subjektů ke vzájemné spolupráci
- proběhla jednání se všemi subjekty
- komplexní projekt
- bude vytvořena analýza využitelnosti datového centra
- datové služby pro celý kraj
Ing. Tošovský: dopad bez nároku na rozpočet? Není kladen nárok na finance Metropolnetu
nebo města?
Bc. Vejsada: náklady na zpracování analýzy budou pokryty od KÚ
- v tuto chvíli není možné vyčíslit náklady
Mgr. Ing. Nedvědický: vliv na investiční činnost na Corso, v okamžiku vstoupení do projektu, 
šetříme část na Corsu ve výši 40 mil. Kč
Bc. Vejsada: částečně by tam infrastruktura vznikla, v mnohonásobně menší míře
Ing. Nechybová: máte odhad toho rozpočtu?
Bc. Vejsada: majetková účast bude definována ve studii
- potřeba zainvestovat do základní infrastruktury, optické sítě
- není definováno, jaká bude majetková účast
- bude rozděleno mezi všemi subjekty
Mgr. Habrová: vybudování zázemí v Corsu je levnější možnost
Bc. Vejsada: ano, jedná se o levnější variantu
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

733/31R/19
Metropolnet a.s. - MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v oblasti vybudování 
datového a komunikačního centra

Rada města po projednání
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 schvaluje
  

1. uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti vybudování datového a komunikačního 
centra mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem, 
Inovačním centrem Ústeckého kraje, z.s., Krajské zdravotní, a.s., Metropolnetem, a.s.

67. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace

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

PhDr. Müllerová: odvolání ke dni 4. 12. 2019, vyhlášení VŘ, schválení inzerátu, jmenování
komise pro otevírání obálek a ústní jednání, ukládání o nástupu nového ředitele
od 1. 4. 2020
Mgr. Ševcovic: důvody jsou v DZ?
Mgr. Vlach: sledujeme kvalitu a ekonomickou vitalitu organizací
- kvalita v tomto zařízení je uspokojivá, ekonomická stránka provozu uspokojivá není
- ztráta je 1 mil. Kč
- ve výhledu v rozpočtu na příští rok nevyplývá organizaci stabilizovat
- potřeba manažera, který by dostal ekonomiku na nulu a nenarušil kvalitu služeb
Ing. Nechybová: neumím posoudit kvalitu a ekonomiku, proto se zdržím hlasování
- v některých případech bychom neměli ekonomiku stavět na prvním místě
Mgr. Vlach: porovnání mzdových nákladů v jiných zařízeních
Mgr. Habrová: skončili minulý rok také ve ztrátě?
PhDr. Müllerová: ne, minulý rok nebyli ve ztrátě, letos je to poprvé
paní Lazarová: kolik mělo být dofinancování, o které přišla?
PhDr. Müllerová: 4 miliony Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 3 Návrh byl přijat
Ing. Nechybová, pan Konečný, paní Lazarová se zdrželi hlasování

Hlasování o předřazení bodu 67 před bod 49: 9,0,0

779/31R/19
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Domova pro seniory Dobětice, 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A) odvolává
  

ke dni 4. 12. 2019
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1. Ing. Martinu Škvárovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Domova pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizace

B) vyhlašuje
  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizace

C) schvaluje
  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení

D) jmenuje
  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové: PhDr. Jana Műllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ
PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně Rady seniorů města Ústí nad Labem

2. komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové: Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně Rady seniorů města Ústí nad Labem
PhDr. Jana Műllerová, PhD., vedoucí odboru MOŠ
Ing. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa

E) ukládá
  

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

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby ředitel Domova pro seniory Dobětice, 
příspěvkové organizace byl jmenován na vedoucí pracovní místo nejpozději s účinností od 
1. 4. 2020

 Termín: 1. 4. 2020

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
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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
ZM - zastupitelstvo města
DZ - důvodová zpráva
FO - finanční odbor
VB - věcné břemeno
MP - městská policie
KÚ - Krajský úřad
OŠ - odbor školství
VŘ - výběrové řízení
ODM - odbor dopravy a majetku
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