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Z Á P I S 

32. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 4. 11. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 9:05 hod. 

 

Omluveni:  nikdo 

 

Ověřovatelé zápisu: Yveta Tomková 

   Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

Doplnění programu: 

52. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení  

      účelových dotací z  MŠMT 

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

 

Materiály č. 8, 9, 18, 19, 37 a 38 jsou staženy z dnešního programu. 

 

Hlasování o programu: 6,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Materiál č. 49 v pozvánce uveden „na stůl“. 

Doplnění důvodové zprávy k bodu č. 19 

Nový návrh na usnesení a důvodová zpráva k bodu č. 30 

Nové znění materiálu č. 43 

 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 21, 24, 25, 29, 39, 40, 41, 42 

 

 

Poznámka: 

Na 10,00 h pozván MgA. Trnka k bodu č. 26 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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1.  Plnění usnesení RM (ústně) 

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: bylo uloženo 240 úkolů, žádný úkol nesplněný, neevidujeme, že by byl nějaký 

splněn po termínu 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

777/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

2. Rozpočtové opatření stavebního odboru a odboru hospodářské správy – nákup    

nového automobilu pro referenty SO  

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

   

Mgr. Javorčák: viz důvodová zpráva 

- SO žádá o vozidlo – potřeba výjezdů v rámci celého okresu Ústí nad Labem  

- v rámci schváleného rozpočtu SO ušetřil a peníze by byly použity na nákup nového 

vozidla typu SUV 4x4 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

778/15 

Rozpočtové opatření stavebního odboru a odboru hospodářské 

správy – nákup nového automobilu pro referenty SO 
 
Rada města po projednání 

 

 s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření stavebního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

355 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu stavebního odboru o částku 

355 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 355 tis. Kč v položce provozní výdaje 
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3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: dotace pro MO město pro provoz azylového zařízení v Předlicích 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

779/15 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va l u j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 16,63 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 16,63 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 16,63 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

     

4. RO  FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro městský obvod Neštěmice 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: přijaté pojistné náhrady pro MO Neštěmice – dojde k jejich převodu 

- MO Neštěmice se připojil k velké pojistné smlouvě k MmÚ 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

    

780/15 

RO FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro městský obvod 

Neštěmice 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO v celkové výši 70,54 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 70,54 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 70,54 tis. Kč pro 

MO Neštěmice v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy - 

na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města, svěřeného do správy 

městskému obvodu Neštěmice, v rámci pojistných událostí 

 
  



Zápis z 32. RM 
 

4 

 

5. Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: obdrženo 1,3 mil Kč pro domovy pro seniory – následně dojde k jejich 

převedení jednotlivým p. o. 

- od počátku roku jsme dostali pro tento účel 8,3 mil. Kč 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

     

781/15     

Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 306 tis. Kč - zapojení  

účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 1 306 tis. Kč – 

v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí účelové dotace z Ústeckého 

kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 1 306 tis. Kč na podporu 

sociálních služeb v roce 2015 takto: 

DS Bukov, p. o. 105,00 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o. 345,00 tis. Kč 

DS Velké Březno, p. o. 214,00 tis. Kč 

Pečovatelská služba, p. o. 49,00 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o. 363,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o. 230,00 tis. Kč 

 

 

6. RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu a příjmové části rozpočtu u     

akcí IPRM v roce 2015 

     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: příprava na rozpočet na příští rok 

- zahrnujeme reálná čísla na IRPM 

- snížení rozpočtu letošního roku 

- snížení potřeby čerpání úvěru 

- snížení příjmové části na dotace, které přijdou příští rok 

- ad A) 2. – cca 4,7 mil. Kč – snížení investiční části na akce, které nebudou realizovány 

– počítá se s tím do rozpočtu na příští rok – do investiční rezervy 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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782/15 

RO ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu a příjmové 

části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu u akcí 

IPRM  v roce 2015 v celkové výši 73 934,70 tis. Kč takto: 

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

č. 05 o celkovou částku 73 934,70 tis. Kč u akce IPRM Mobilita takto: 

- Elektronický odbavovací systém   59 434,70 tis. Kč 

- Inteligentní zastávky    14 500,00 tis. Kč 

b) snížení rozpočtu v položce čerpání úvěru u KB a.s, tř. 8 – financování o částku 

73 934,70 tis. Kč (což je zdrojové krytí u předchozích výdajů) 

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

2015 v celkové výši 4 684 tis. Kč takto: 

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

o celkovou částku 668 tis. Kč takto: 

- Mateřské školy – rozšíření kapacit PD  228 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etap   344 tis. Kč 

- Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch    96 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce 

majetku města, skupina č. 03 o částku 3 412 tis. Kč u inv. akce Mateřské školy 

– rozšíření kapacit 

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

č. 05 o celkovou částku 604 tis. Kč takto: 

- Kanalizace Brná III. etapa-PD-dotace KÚ 555 tis. Kč 

- Kanalizace Svádov II. etapa     49 tis. Kč 

d) snížení v položce změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování o celkovou 

částku 4 684 tis. Kč (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až c) 

3. s rozpočtovým opatřením v příjmové části rozpočtu ve výši 56 446 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 56 446 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery-investiční (očekávané inv. dotace na akce IPRM) 

b) snížení rozpočtu v položce splátky revolvingového úvěru u KB a.s., tř. 8 – 

financování o částku 56 446 tis. Kč 

 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města Ústí n.L. 

                                                                                                              T: 2. 12. 2015   
 

  

7. RO k zajištění zdrojů na nákup akcií FK Ústí nad Labem a.s. 

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: RO ve výši 850 tis. Kč na nákup akcií FK Ústí nad Labem a. s. od FK Teplice  

a. s. 

- schváleno v ZM dne 23. 9. 2015 
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- konečná realizace převodu akcií – v souladu s rozpočtem 

- potřeba schválit, aby se mohla podepsat smlouva a mohlo dojít k převodu akcií 

 

MUDr. Madar: žádám o rychlé podepsání smlouvy, aby mohly být VH klubu 

 

Ing. Jakubec: spojím se s FK 

- smlouva připravena a konzultována s Mgr. Studenovským 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

   

783/15 

RO k zajištění zdrojů na nákup akcií FK Ústí nad Labem a.s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na nákup akcií FK Ústí nad Labem a. s. od 

FK Teplice a. s. takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva o částku 850 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve skupině 3 na 

nákup akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem a.s. o částku 850 tis. Kč      

 

    

8. staženo 

 

 

9. staženo 

  

    

10. RO ODM  – optické kabely – prodejní kóje za nádražím 

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

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: proč to realizujeme my a ne Metropolnet? 

 

Ing. Dařílek: investice jde z města, protože zařízení je ve vlastnictví města 

- celé to bude svěřeno Městským službám 

- Metropolnet provádí pouze rozvody 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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784/15 

RO ODM  – optické kabely – prodejní kóje za nádražím 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku ve výši 310,60 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 310,60 tis. 

Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, skup. 

03, o částku 310,60 tis. Kč na akci „Vybudování optické infrastruktury – kóje 

za nádražím“  

 

     

11. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/12 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM 

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

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- zařazení nově nabytého pozemku – svěřuje se do správy MO město 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

785/15 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/12 v k. ú. Vaňov od ÚZSVM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 529/12 o výměře 278 m
2
 v k. ú. Vaňov formou 

bezúplatného převodu od České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem  

2. se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 68/U/Ge/2015 dle bodu A)1. 

B )  s ch va lu j e  

1. zařazení nově nabytého pozemku dle bodu A)1. do svěřeného majetku Městského 

obvodu Ústí nad Labem - město za předpokladu schválení nabytí do vlastnictví 

Statutárního města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

C )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  2. 12. 2015     
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12. Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory 

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

 

Ing. Dařílek: mluví se o problémech v souvislosti s nákupem nové pece – koncesní řízení 

zhojí postup dle zákona o zadávání VZ 

- pokud bude nájemní smlouva aplikována, tak jak je, jedná se koncesní řízení  

- nájemci svěřujeme objekt i vykonávání služby – postup dle koncesního zákona – vada 

stávající smlouvy 

- požadujeme po nájemci nákup nové pece s tím, že jí odkoupíme – pokud to takhle 

uzavřeme opětovně, tak bude porušeno 

- jedním řízením se zhojí obě závady stávající smlouvy 

 

MUDr. Madar: není dobré snížení nájmu o 4 tis. Kč 

 

Ing. Dařílek: můžeme to s panem Cíchou projednat 

- majetek se vyřazuje z důvodu nefunkčnosti a proto snížení nájmu 

- bod A) 1. v usnesení bude vyškrtnut 

- vyškrtnout v bodě A) 2. „,že výše nájemného bude ponížena o částku za soubor 

movitých věcí dle bodu A)1.“ 

- návrh na usnesení: RM A) schvaluje 1. prodloužení nájemní smlouvy …………. s tím, 

že dodatek bude uzavřen …………….. 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

786/15 

Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. prodloužení nájemní smlouvy ze dne 17. 7. 1997 ve znění pozdějšího dodatku 

smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1. 2005, který je úplným zněním 

nájemní smlouvy na pronájem areálu krematoria U Krematoria 1571/5 v k. ú. 

Střekov uzavřené se společností Memory in Memory, IČ 25024973, formou 

dodatku, a to o jeden rok za stávajících podmínek včetně podmínky pro odkoupení 

pece do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem s tím, že dodatek bude 

uzavřen po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru města o změně nájemní 

smlouvy 

 

   

13. Prodej části pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Bukov 

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

 

Ing. Dařílek: vyhotoven znalecký posudek na částku 400,- Kč/m
2
, nabídková cena na 424,- 

Kč/m
2
 

- majitel si přeje zachovat zeleň 

 

MUDr. Madar: jde o pozemek ve vlastnictví lékařů 

- proč prodáváme jen jedné části vlastníků? 
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Ing. Dařílek: neptali jsme se okolních spoluvlastníků 

 

Mgr. Zrníková: ostatní spoluvlastníci by měli dát souhlas s prodejem  

 

Ing. Dařílek: před ZM to prověříme, abychom na případné odpovědi byli připraveni 

- návrh usnesení v předloženém znění 

    

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

787/15 

Prodej části pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Bukov 

  
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 71/14a ze dne 9. 12. 2014 v úplném znění 

B )  s ouh l as í  

1 .  s převodem části pozemku p. č. 1330/1 označené dle geometrického plánu č. 1131-

133/2014 jako pozemek p. č. 1330/6 o výměře 218 m
2
 v k. ú. Bukov formou 

prodeje manželům Ing. Janu a MUDr. Evě Bělíkovým, oba bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 424,- Kč/m
2
, tj. 

celkem 92.432,- Kč za těchto podmínek: 

a )  kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b )  využití musí být v souladu se způsobem využití dle platného Územního plánu 

Ústí nad Labem 

c )  nabyvatel bere na vědomí, že předmětná část pozemku se nachází na ploše se 

způsobem využití „PV plochy veřejných prostranství“, tj. přístup bez omezení, 

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 

d )  nabyvatel se zavazuje zachovat na předmětné části zeleň 

e )  v kupní smlouvě bude uvedena podmínka pro zachování veřejné zeleně 

f )  nabyvatel bere na vědomí stávající vedení plynovodu a s ním související 

ochranné pásmo plynovodu 

g)  na části pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude 

k němu zřízeno bezúplatné věcné břemeno – služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch Statutárního města Ústí nad Labem 

h )  podél místní komunikace na pozemku p. č. 1330/1 zůstane manipulační pás 

o min. šíři 0,5 m 

i )  nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcných břemen 

včetně geometrických plánů 

C )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                          T:  2. 12. 2015    
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14. Pronájem části pozemku p. č. 641 v k. ú. Svádov 

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

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

788/15  

Pronájem části pozemku p. č. 641 v k. ú. Svádov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 641 o výměře 15 m
2
 v k. ú. Svádov panu Dušanu 

Bártlovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok, tj. celkem 225,- Kč/rok  

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel: manipulační plocha 

d) pronajatá plocha nebude oplocena a bude zachován přístup bez omezení 

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

f) v případě potřeby se nájemce zavazuje umožnit na nezbytné části předmětu 

nájmu činnosti související se stavebními pracemi v souvislosti s výstavbou 

kanalizační stoky K1 připravované stavby „Kanalizace Svádov II. etapa“ 

     

     

15. Záměr pronájmu areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov 

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

 

Ing. Dařílek: součástí záměru není cena nájmu  

- MK – doporučila RM vyhlásit pronájem – znalecký posudek poslouží k tvorbě ceny 

- v současné době budova není využita 

 

p. Dufek: nabídnuto MO Střekov, ale ti nemají zájem 

 

Ing. Dařílek: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

789/15 

Záměr pronájmu areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu areálu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov, a to  

a) stavby č. p. 348, občanská vybavenost 

b) pozemkové parcely č. 1617 o výměře 16 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 
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c) pozemkové parcely č. 1618 o výměře 165 m
2
, ostatní plocha – zeleň 

a) pozemkové parcely č. 1619/1 o výměře 588 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí je stavba č. p. 348 

d) pozemkové parcely č. 1620/1 o výměře 442 m
2
, ostatní plocha – zeleň 

za těchto podmínek: 

1.1. pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

1.2. zájemce navrhne prosté nájemné za celý areál/rok 

1.3. zájemce předloží podnikatelský záměr 

1.4. možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

1.5. bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

1.6. složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, která bude vrácena až po 

skončení nájemního vztahu nebo použita na případný dluh nájemce vůči 

městu 

 
 

16. Úprava usnesení RM č. 396/15 ze dne 16. 9.2015 

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

 

Ing. Dařílek: jeden z majitelů chatiček nechal zapsat do KN svou chatičku – došlo k novému 

dělení pozemku 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

790/15     

Úprava usnesení RM č. 396/15 ze dne 16. 9.2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1. usnesení RM č. 396/15 ze dne 16. 9. 2015 v bodě A)1. následovně: 

a) za bod 1.2 se doplňuje bod 1.3  

„č. 260/151 o výměře 2 m
2 

(zastavěná plocha, stavba LV 842, k. ú. Skorotice 

u Ústí nad Labem), k. ú. Habrovice“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn    
 

   

17. Předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na Správu a údržbu Městských sadů  

      v Ústí nad Labem 

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

 

Ing. Dařílek: v souladu se zákonem o VZ 

- nadlimitní zakázka 

- 30 dnů před zadáním udělat veřejné oznámení 

- na portále musí být uveřejněny nejnutnější údaje 

- dokumentace bude předložena v dalších 30ti dnech 

 

p. Tomková: MO město mělo zájem o předání Městských sadů do správy 
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Ing. Hýbner – starosta MO město: záleží na financích 

 

MUDr. Madar: za jakou cenu byste byli schopni park spravovat? 

 

Ing. Hýbner: z účetnictví se nedá poznat, jak velké by byly náklady v souvislosti se správou 

parku 

 

Ing. Dařílek: firma M + M s. r. o. se o to starala – zakázková cena byla podhodnocena  

- zakázka byla rozdělena na dvě části – na údržbu zeleně a správu vodních prvků  

- máme v této věci povinnosti k ÚRR – nesmí se nic měnit – o sady se může starat 

kdokoliv, ale musí splnit podmínky 

 

Ing. Hýbner: např. ohniště se tam udělat nesmí, grily ale tam být mohou 

 

Ing. Dařílek: provoz veřejných toalet – domluva s Fokusem, že by tam pracovali jejich 

zaměstnanci 

 

Ing. Nechybová: udržitelnost na dva roky 

- zakázku je nutné uzavřít na sedm let 

 

Ing. Dařílek: na dva roky, v průběhu dvou let udělat smlouvu s MO město 

 

Ing. Nechybová: potřebujeme získat čas pro jednání s MO město 

- hrajeme o čas, abychom měli zajištěnu údržbu, nemusíme teď zakázku realizovat 

- závazek je až po zadání VZ – ve 30ti dnech se můžeme rozhodnout 

 

Ing. Hýbner: obhospodařit to můžeme i my jako MO město 

 

Ing. Nechybová: VZ vyhlásit 

- možnost vypovězení během dvou let 

- jednání s MO město 

- předběžné oznámení schvalujeme 

 

Ing. Dařílek: hodnota VZ vzata z předchozí soutěže 

- služby naceněny ve výši za posledních 1 a ¾ roku – odpovídá to té službě 

- není to jen o sekání trávy, ale o úklidu (i o víkendech) – vychází z provedených 

požadavků 

 

MUDr. Madar: návrh na doplnění bodu B) – spolupráce s MO město a pokus nacenit cenu 

 

Ing. Nechybová: se starostou MO město proběhne jednání 

 

Ing. Dařílek: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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791/15 

Předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na Správu 

a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  předběžné oznámení o zadání veřejné zakázky na Správu a údržbu Městských sadů 

v Ústí nad Labem 

2. vyvěšení předběžného oznámení o zadání zakázky na veřejný portál Věstník 

veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) 

 

 

18. staženo 

 

 

19. staženo 

 

 

20. OŠKSS – změna účelu čerpání finančních prostředků – Fakultní základní škola Ústí  

      nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: schválen příspěvek na 800 tis. Kč – měly být čerpány do konce roku 

– škola nestíhá akce zrealizovat  

- žádost o změnu účelu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 560 403,- Kč  

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

792/15 

OŠKSS – změna účelu čerpání finančních prostředků – Fakultní 

základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. se změnou účelu použití nevyčerpaných finančních prostředků, poskytnutých 

formou příspěvku na provoz v roce 2014 ve výši 560,40 tis. Kč, příspěvkové 

organizaci Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2  

z akcí: 

a) oprava komínů na střeše – 150 tis. Kč 

b) výměna žlabů na střeše + oprava střechy – 400 tis. Kč 

c) výměna regulačních termostatických hlavic u radiátorů + nové radiátory  

ve třídách 2. patra – 250 tis. Kč z toho: 

- čerpáno v roce 2014 – 239,60 tis. Kč 

- nevyčerpáno – 10,40 tis. Kč 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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na akce: 

d) výměna podlahové krytiny v učebně školních dílen a v kabinetech učitelů 

e) výměna starého a poškozeného nábytku 

f) výměna osvětlovacích těles v kabinetech 

g) malování kabinetů 

2. s prodloužením termínu čerpání finančních prostředků ve výši 560,40 tis. Kč 

do 31. 12. 2016 

 

       

21. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: s účinností od 1. 1. 2015 – týká se platů ředitelů škol a školských 

zařízení i ředitelů neškolských příspěvkových organizací 

- zvyšuje se o 3,3% u ředitelů škol a školských zařízení a o 3% u ředitelů neškolských 

příspěvkových organizací 

 

MUDr. Madar: v příštím roce přijde i nařízení pro ředitele neškolských zařízení  

 

Müllerová: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

793/15 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, Směrnice RM č. 1/2013 a č. 2/2013 plat ředitelům 

příspěvkových organizací s účinností od 1. 11. 2015 takto: 

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 49/2015) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 50/2015) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 51/2015) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 

nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr 

č. 52/2015) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 53/2015) 

f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2015) 

g) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 55/2015) 

h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 56/2015) 
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i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 57/2015) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 58/2015) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 59/2015) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 60/2015) 

m) Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 61/2015) 

n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 62/2015) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 63/2015) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 64/2015) 

q) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 65/2015) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 66/2015) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 67/2015) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 68/2015) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 69/2015) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 70/2015) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 71/2015) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 72/2015) 

y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (platový výměr č. 73/2015) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 74/2015) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 75/2015) 

bb) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 76/2015) 

cc) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 77/2015) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 78/2015) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 79/2015) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 80/2015) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 
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příspěvková organizace (platový výměr č. 81/2015) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 82/2015) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 83/2015)  

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 84/2015) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvková organizace (platový výměr č. 85/2015) 

ll) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 86/2015) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 87/2015) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 88/2015) 

oo) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 89/2015) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 90/2015) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 91/2015) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 

786/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 92/2015) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 93/2015)  

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 94/2015) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 95/2015) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 96/2015) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 97/2015) 

xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(platový výměr č.  98/2015)  

yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  99/2015) 

zz) Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(platový výměr č.  100/2015) 

aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  101/2015) 

bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr 

č.  102/2015) 

ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 103/2015) 

ddd) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č.  104/2015) 

eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  105/2015) 



Zápis z 32. RM 
 

17 

 

fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  106/2015) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  107/2015) 

hhh) MgA. Jiří Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  108/2015) 

iii) Ing. Miroslav Harciník, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  109/2015) 

jjj) Ing. Bořek Voráč, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  110/2015) 

      

 

22. Obecně závazná vyhláška č…/2015 – Stanovení školských obvodů základních škol 

zřizovaných městem Ústí nad Labem  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: stanoveno 19 spádových obvodů  

- všichni ředitelé s tím seznámeni a souhlasí s tím 

 

MUDr. Madar: důležité je schválení ZM 

 

Mgr. Javorčák: jedná se o vyjádření městských obvodů – nezáleží na tom, jestli je kladné 

nebo záporné – nehraje to roli pro přijetí této vyhlášky 

 

MUDr. Madar: posláno na ministerstvo a konzultováno s ním 

 

Ing. Hýbner: MO město bere na vědomí a nemá připomínky 

 

Mgr. Javorčák: naší povinností je poslat na ministerstvo až po schválení 

 

p. Tomková: žáci musí být na školu ze spádové oblasti přijati, ale záleží na kapacitě školy, 

jestli je bude moct reálně přijmout 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: netýká se speciálních a uměleckých škol 

- vyžadováno MŠMT 

- příští rok nás čeká rozdělení u MŠ 

- děti, které chodí do školy v Brné, tak ve druhém stupni budou chodit do školy Karla 

IV. 

- návrh usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

   

794/15 

Obecně závazná vyhláška č…/2015 – Stanovení školských obvodů 

základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  
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1. s Obecně závaznou vyhláškou č…/2015 - Stanovení školských obvodů základních 

škol zřizovaných městem Ústí nad Labem, dle přílohy usnesení, s účinností od 1. 1. 

2016 

B )  u k l á d á 

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                                                                T: 2. 12. 2015 

 

 

23. Poskytnutí  dotace z Kanceláře primátorky 
      Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    

 

PhDr. Müllerová, PhD.: poskytnutí částky 45 tis. Kč na akci „Svatomartinské víno 2015“ 

 

Ing. Nechybová: jde o tradiční akci 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

795/15        

Poskytnutí  dotace z Kanceláře primátorky 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va l u j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Ortopedické centrum s.r.o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Svatomartinské víno 2015“ ve výši 45 tis. Kč 
 

      

24. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

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

 

Staženo, bude předloženo na příští radě města. 

 

 

25. Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb z Fondu primátorky 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: žádost o odsouhlasení dotace 52 tis. Kč pro Nízkoprahový klub Nový 

svět na nákup nového plynového kotle 

- neschválení dotace pro Poradnu Prosapia 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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796/15 

Poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sociálních služeb 

z Fondu primátorky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím investiční dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, 

sportu a sociálních služeb, určeného na podporu mimořádných žádostí zaslaných 

Kanceláři primátorky, společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277) na „Zajištění 

poskytování sociální služby Nízkoprahový klub Nový svět – nákup plynového 

kotle“ ve výši 52 000,- Kč a následným uzavřením smlouvy 

B)  n es ouh l as í  
1. s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, 

sportu a sociálních služeb, určeného na podporu mimořádných žádostí zaslaných 

Kanceláři primátorky spolku Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu (IČ: 69411239) na 

projekt „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ a následným uzavřením 

smlouvy 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2. 12. 2015 

 

       

26. Rozpočtové opatření  OŠKSS a FO – příspěvek na provoz Činohernímu studiu města 

Ústí nad Labem, p. o.   

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: úvodní slovo 

- předložen výkaz zisků a ztrát 

 

MgA. Trnka – ředitel ČS města Ústí nad Labem, p. o.: představení se – vzdělání, praxe, 

zkušenosti 

- nabídku města na řízení ČS jsem odmítal, po odstoupení p. Zinčekové jsem nabídku 

nemohl odmítnout 

- v ČS není nikdo z původního vedení – přijati noví lidé, ale nemají zkušenosti s 

divadlem 

- v kanceláři ČS není počítač ani tiskárna 

- rozpočet byl sice RM odsouhlasen, ačkoliv už p. Silbernaglová upozorňovala, že 

částka rozpočtu bude vyšší 

- nebyly placeny odvody za zaměstnance 

- je potřeba přijmout profesionály – mistra zvuku, mistra světel 

- částka, kterou jsme dostali, nestačí ani na výplaty 

- 1 inscenace stojí cca 300 tis. Kč 

- s přijatými penězi nelze organizaci rozvíjet  

- s ekonomkou udělán rozpočet, kde jsou zohledněny odvody za zaměstnance 

- musíme počítat i s dalšími novými zaměstnanci 

- vznikne pět inscenací 
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- žádám navýšení rozpočtu o 1,5 mil. Kč do rozpočtu – nejnižší možný příspěvek  

- divadlo má 44 letou historii a dobré jméno v celé republice – prosím o zachování 

divadla 

 

MUDr. Madar: k 30. 6. 2015 došlo k předání ČS  

 

MgA. Trnka: převzal jsem účetnictví, smlouvy 

- dosud nepřevzat majetek organizace – některé věci chybí, proto nepodepsán protokol 

o převzetí majetku – jde o majetek v řádu sta tisíců Kč 

- přesná částka bude vyčíslena během měsíce v rámci inventarizace 

- kdy a za jakých okolností majetek zmizel – špatně se dohledá 

 

p. Konečný: co tam chybí zásadního? 

 

MgA. Trnka: chybí část světelného parku 

 

MUDr. Madar: proběhne inventarizace a poté škodní komise 

 

MgA. Trnka: RM by mělo majetek odepsat 

- bývalý technik tvrdí, že jde o původní světelný park, který byl ještě před povodněmi 

- chybí kabeláž za 800 tis. Kč 

- chci převzít majetek, který tam je a ne, který tam není 

 

Ing. Nechybová: opravy WC a koupelen v hostinských pokojích – je zkolaudováno? 

 

MgA. Trnka: jde o malé pokojíčky ne o bytové prostory – nachází se ve 4 a 5. patře 

- od 1. 10. 2015 mám směrnici o pronájmu ateliéru a dle tohoto je pronajímáme hercům 

– převzato dle praxe ze Švandova divadla  

- pokoje ve 3 p. jsou pohostinské pokoje pro hostující herce, režiséry, atd. – potřeba 

rekonstrukce – vytvoření sociálky, kuchyňky, vybavení postelí, skříní, stolkem 

 

p. Tomková: spolek Činoherák prodává práva ČS na každou hru? 

 

MgA. Trnka: dohoda se spolkem 

- chci, aby ve městě bylo jen jedno činoherní divadlo 

- spolek Činoherák nám nemohl inscenace odprodat před koncem kalendářního roku 

- spolek Činoherák by se od 1. 1. 2016 měl přejmenovat na spolek Hraničář a měl by 

nám odprodat inscenace, které nepošle do derniéry 

- se spolkem bude podepsána smlouva o spolupráci – my dodáváme spolku technické 

zázemí, oni dodávají umělecké licence a my máme podíl na jejich tržbě – do 31. 12. 

2015 

- vznikají naše inscenace 

- zúčastnil jsem se konference Kultura 2016 – budeme se ucházet o grant pro 

profesionální divadla od MK ČR a mohli bychom se stát veřejnoprávní institucí 

v kultuře, což představuje vytvoření DR, SR, víceleté financování s garancí na 4 roky, 

smlouvy na doby neurčitou pro technické zaměstnance, organizace by měla být 

osvobozena od DPH – ministerstvo je na to připraveno 

- zřizovatelé by byli kraj, město a ministerstvo 

- návrh na komisi, která by připravila divadlo na transformaci – DR – za divadlo 

navrženi dva lidé 
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- od příštího měsíce vstupujeme do Asociace profesionálních divadel 

- o dotaci na příští rok s krajem ještě nejednáno 

 

MUDr. Madar: poděkování MgA. Trnkovi 

 

p. Tomková: jsem ráda, že MgA. Trnka přišel na zasedání RM a předložil své návrhy a plány 

- nyní je pro mě legitimní požadavek 14,5 mil Kč pro divadlo 

 

MUDr. Madar: MgA. Trnka bude přítomen i na ZM  

 

Ing. Nechybová: provozuje se restaurace divadla i mimo divadelní představení? 

 

MgA. Trnka: restaurace provozována i mimo divadelní představení  

- nebyl důvod měnit jeho nájemce p. Dittricha – má vícero provozoven restaurací i 

v jiných divadlech 

- dělá tam i různé jiné akce mimo hlavní program – na jednotlivé akce mu je pronajata 

část i před barem a sám si řeší autorská práva aj. 

 

p. Konečný: jak vysoká je částka, za kterou pronajímáte? 

 

MgA. Trnka: 500,- Kč bez techniky  

 

Ing. Nechybová: poděkování MgA. Trnkovi 

 

MgA. Trnka: domlouvána spolupráce s divadlem v Brémách, švédským divadlem, divadlem 

Kašpar, apod.  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,1 (zdržela se p. Tomková) 

 

797/15       

Rozpočtové opatření  OŠKSS a FO – příspěvek na provoz 

Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p. o.   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. Rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OŠKSS a FO ve výši 1 500 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 1 500 tis. Kč  

z  položky Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí n. L.  

b) zvýšení neinvestiční části  výdajového rozpočtu FO - oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 

1 500 tis. Kč  
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27. Rozpočtové opatření OŠKSS – zapojení účelové dotace poskytnuté MŽP ČR pro       

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: dle důvodové zprávy 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

798/15 

Rozpočtové opatření OŠKSS – zapojení účelové dotace poskytnuté 

MŽP  ČR pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – zapojení účelové dotace poskytnuté MŽP ČR pro 

Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. ve výši 749,02 tis. Kč takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 749,02 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS oddělení provozně 

technické – poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Zoologické zahradě 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 749,02 tis. Kč  

na realizaci projektů a činností v rámci programu „Příspěvek zoologickým 

zahradám“ pro rok 2015 

 

  

28. RO OŠKSS a FO – investiční příspěvek Městským službám Ústí nad Labem,  

      příspěvkové organizaci 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: upgrade 24 ks stávajících parkovacích automatů, nákup 5 ks nových 

parkovacích automatů a dohledové centrum 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

    

799/15      

RO OŠKSS a FO – investiční příspěvek Městským službám 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )   s chv a lu j e  

1 .  rozpočtové opatření OŠKSS a FO ve výši 1 650 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 650 tis. Kč 

v položce investiční rezerva FO - sk. 03  
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b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 03 - poskytnutí 

investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, v celkové výši 1 650 tis. Kč na investiční akce takto: 

- „Upgrade 24 ks stávajících parkovacích automatů“ ve výši 435 tis. Kč 

- „5 ks parkovacích automatů“ ve výši 1 065 tis. Kč 

- „Dohledové centrum“ ve výši 150 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) informovat Radu města Ústí nad Labem o výsledcích výběrového řízení  

na veřejnou zakázku „Dodání 5 ks nových parkovacích automatů“ a „Upgrade 

parkovacích automatů“ 

T: 15. 1. 2016 
       
    

29. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sociálních služeb – poskytnutí           

2. zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 1. tříd 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v rámci pastelkovného 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

       

800/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sociálních služeb - 

poskytnutí 2. zálohy na příspěvek základním školám pro žáky 

1. tříd 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb v celkové výši 836 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb o částku 836 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 

1. tříd ZŠ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí 2. zálohy účelového neinvestičního příspěvku na jednotlivé 

základní školy v Ústí nad Labem, v celkové výši 836 tis. Kč na pořízení 

učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, 

ve výši 46,8 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, ve výši 40 tis. Kč 
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- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková 

organizace, ve výši 31,6 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace, ve výši 26 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, 

ve výši 28,4  tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace, ve výši 36,8 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace, ve výši 50 tis. Kč 

- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace, ve výši 54 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, 

ve výši 64 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická  3031/4, příspěvková 

organizace, ve výši 50 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace, ve výši 48 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 

ve výši 31,6 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, 

ve výši 56 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 

organizace, ve výši 27,6 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace, ve výši 44 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, 

ve výši 53,2 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 

ve výši 55,2 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, 

ve výši 67,6 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace, ve výši 25,2 tis. Kč 

 

 

30. RO OŠKSS ve výdajové části rozpočtu a poskytnutí investičního příspěvku Základní  

      škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: změna v usnesení u písmene f) ze 140 tis. na 170 tis. Kč 

- návrh usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 
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801/15      

RO OŠKSS ve výdajové části rozpočtu a poskytnutí investičního 

příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem,  

Nová 1432/5, p. o. 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výdajové části rozpočtu ve výši 445,33 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu  OŠKSS,  sk. 04 o celkovou částku 

54,99 tis. Kč z toho: 

„MŠ Motýlek – elektrický sporák s troubou“   14,09 tis. Kč 

„ZŠ a MŠ Nová – elektrický varný kotel“   40,90 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 o částku  

100 tis. Kč z akce „DS Chlumec-nákup zvedacího koupacího a toaletního 

křesla“ 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 275,45 tis. Kč z položky nákup DDHM 

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické o částku 14,89 tis. Kč z položky provozní výdaje 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 - poskytnutí 

investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, p. o. ve výši 125,33 tis. Kč tis. Kč na investiční akci „ZŠ a MŠ Nová - 

nákup plynového kotle do ŠJ“ 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 o částku  

170 tis. Kč na akci „DS a AD Orlická-nákup korytového žehliče“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, sk. 04 o částku  

150 tis. Kč na akci „DS Chlumec-nákup mobilního pasivního zvedáku“ 

 

       

31. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb   

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přesun 700 tis. Kč do položky „Vánoce“ 

- z částky hrazen program a účinkující 

- osvětlení již vysoutěženo a ušetřeno cca 100 tis. Kč 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

   

802/15       

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb  
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ve výši 700,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb ve výši 700,00 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, p.o. ve výši 700,00 tis. Kč na akci „Vánoce“ 

 

     

32. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přesun částky ve výši 563 tis. Kč 

 

MUDr. Madar: proč dávám Městským službám na zaplacení DPH? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: mají peníze v rezervě 

 

MUDr. Madar: dotaz ohledně DPH u Městských služeb 

 

Ing. Štráchal, starosta MO Střekov: soudní spor s finančním úřadem 

- použili jsme všechny právní prostředky 

- v případě, že došlo ke stažení žalob, bude se muset zaplatit  

 

MUDr. Madar: krajský soud zrušil žalobu pro procesní vady a ve svém vyjádření dal za 

pravdu FÚ, a ten rozhodl o prověření daň. subjektu 

 

Ing. Štráchal: Městské služby nedávají do Sbírky listin výsledovky 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 0,3,3 (proti: Ing. Nechybová, MUDr. Madar, Mgr. Zrníková, 

zdrželi se: p. Tomková, p. Dufek, p. Konečný) 

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

33. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru školství, kultury, sportu                 

a sociálních služeb - Podpora rodiny s prvorozeným dítětem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: navýšení rozpočtu o 650 tis. Kč k proplacení zbytku žádostí, a to do 

konce roku 

- souhlas s převedením agendy „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ na příslušné 

městské obvody od 1. 1. 2016 a zajištění prostředků pro jednotlivé MO včetně         

200 tis. Kč na ceremoniál k Vítání občánků 

 

Ing. Hýbner: proč to budou dělat jednotlivé obvody? 
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PhDr. Müllerová, PhD.: bylo to tak projednáno 

- pro obvody to bude méně zatěžující, u nás to dělá jen jeden člověk 

 

Ing. Hýbner: budou se muset hlídat přesuny lidí v rámci změny bydliště 

- bude zapotřebí další pracovní síly pro každý obvod 

- efektivnější bude, pokud to bude dělat magistrát 

 

Mgr. Zrníková: váže se to na trvalé bydliště matky – jasně dané 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: matrikou musí projít každá žádost, aby se zjistilo, zda je matka 

prvorodička 

 

MUDr. Madar: není potřeba pro tento účel zaměstnávat nové lidi, dělají to stávající pracovníci 

 

Mgr. Javorčák: evidenci obyvatel mají všechny obvody, zbytek se ověří na matrice 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: darovací smlouva se dá podepsat i při ceremoniálu 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

  

803/15     

Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb - Podpora rodiny 

s prvorozeným dítětem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb ve výši 650 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu Finančního odboru  

o částku 650 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 650 tis. Kč v položce ostatní činnosti. 

B )  s ouh l as í  

1. s převedením agendy týkající se projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ 

na příslušné městské obvody od 1. 1. 2016 

C )  uk lád á  

1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru 

a) zařadit do NR 2016 částku 3 800 tis. Kč formou zvýšení dotace městským 

obvodům na výkon státní správy a samosprávy pro jednotlivé MO takto:  

- ÚMO Město ve výši 1 050 tis. Kč 

- ÚMO Neštěmice ve výši 1 000 tis. Kč 

- ÚMO Střekov ve výši 700 tis. Kč 

- ÚMO Severní Terasa ve výši 1 050 tis. Kč 
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34. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

   

804/15 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 
 

A) rev oku j e  
1. usnesení č. 446/15 v bodě A), odst. 1) písm. d) ze dne 20. 5. 2015 

 

    

35. Souhlas s použitím rezervního fondu k posílení fondu investic – Domov pro seniory       

Chlumec, p.o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: nákup 65 lůžek 

- úhrada z jejich rezervního fondu 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

805/15      

Souhlas s použitím rezervního fondu k posílení fondu investic – 

Domov pro seniory Chlumec, p.o. 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Chlumec 

k posílení investičního fondu ve výši 975 tis. Kč  

 

 

36. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: pro ZŠ Vojnovičova – obědy pro děti 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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806/15 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 6 000 Kč na nákup edukační 

pomůcky „Člověče nezlob se“ pro žáky školy od Oblastní charity Ústí nad Labem 

se sídlem Štefánikova 1, Ústí nad Labem, IČ 44225512, do vlastnictví Základní 

školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 50 000 Kč k podpoře vybavení 

školy moderními učebními pomůckami pro poznávání přírody v rámci projektu 

„Poznáváme přírodu z blízka“ od společnosti Lesy České republiky, s. p. se sídlem 

Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451 do vlastnictví Základní školy Ústí 

nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizace  

3. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši cca 43 266 Kč na realizaci 

projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy 

Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace 

       

  

37. staženo 

 

 

38. staženo 

 

 

52. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení      

účelových dotací z  MŠMT 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: finance jsou na účtu a můžeme proplatit 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 807/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z MŠMT 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

403,55 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 403,55 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Vinařská, příspěvkové 

organizaci, ve výši 403,55 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

219,07 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 219,07 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Stříbrnická, příspěvkové 

organizaci, ve výši 219,07 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

3. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

204,11 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 204,11 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát.rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Fakultní ZŠ České mládeže, 

příspěvkové organizaci, ve výši 204,11 tis. Kč z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

4. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

423,18 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 423,18 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Rabasova, příspěvkové 

organizaci, ve výši 423,18 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

5. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

52,35 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 52,35 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ SNP, příspěvkové 

organizaci, ve výši 52,35 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

6. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

204,11 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 204,11 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ZŠ Palachova, příspěvkové 

organizaci, ve výši 204,11 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 



Zápis z 32. RM 
 

31 

 

39. „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – schválení dodatku k 

SoD č. 4 

       Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: všechny zastávky jsou zkolaudovány a jsou funkční 

- připravovány další změnové listy na zbylých 15 zastávek 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

808/15 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e 
1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“   
 

      

40. „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad  

       Labem“  – dohoda vlastníků o jejich vzájemných právech a povinnostech a o  

budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury 

       Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: kanalizace je dokončena, finalizujeme doklady ke kolaudaci 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

   

809/15 

„Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí nad Labem“ – dohoda vlastníků o jejich 

vzájemných právech a povinnostech a o budoucím provozování 

vodohospodářské infrastruktury 

 
Rada města po projednání 

 

    A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dohody vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury 

o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohody o budoucím provozování 

vodohospodářské infrastruktury na akci „Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  
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41. Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem 

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová.: bez úvodního slova 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

810/15 

Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dokument Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem 

 

 

42. Místní akční plány rozvoje vzdělávání - Smlouva o partnerství, principy partnerství,  

      čestné prohlášení  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: smlouva bude upravená ve prospěch města – 8 tis. Kč navíc na mzdové 

prostředky 

- je ten plat pro jednoho člověka? 

 

Ing. Šartnerová: prozatím jde o jednoho člověka 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

811/15 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání - Smlouva o partnerství, 

principy partnerství, čestné prohlášení  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. návrh smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a MAS Labské skály, z. s., která bude mezi smluvními stranami 

podepsána po vydání právního aktu poskytnutí podpory z OP VVV 

B )  s ch va lu j e  

1. znění povinných příloh žádosti, které je nutno stvrdit podpisem statutárního 

zástupce tj.: 

a) Prohlášení o partnerství 

b) Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem 

T: do 20. 11. 2015 
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43. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  

      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová.: úprava – došlo k navýšení mzdových prostředků za pracovníky na 

Management IPRM Mobilita a Management IPRM II. – zapracovány mzdy i za měsíc 

říjen, ačkoliv mělo být jen do září 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

812/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města  
 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 539,90 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „Management IPRM II.“ za měsíce prosinec 2014 - 

říjen 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje v položce Management IPRM Centrum (projekt 

„Management IPRM II.“) o celkovou částku 539,90 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou 

částku  539,90 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky 402,91 tis. Kč 

- povinné pojistné 136,99 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 1 354,47 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „Management IPRM Mobilita“ za měsíce prosinec 

2014 - říjen 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje v položce Management IPRM Mobilita (projekt 

„Management IPRM Mobilita“) o celkovou částku 1 354,47 tis. Kč, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou 

částku 1 354,47 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky 1 010,80 tis. Kč 

- povinné pojistné 343,67 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 51,39 tis. Kč na úhradu osobních nákladů pro 

realizaci projektu „PREVENT“ za měsíce červen 2014 – únor 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje – projekt „PREVENT“ o částku 51,39 tis. Kč, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou 

částku 51,39 tis. Kč na úhradu osobních nákladů spojených s projektem 

„PREVENT“ takto: 

-  mzdové prostředky o 38,35 tis. Kč  

-  povinné pojistné o 13,04 tis. Kč 

4. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 2 880,84 tis. Kč takto: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 880,84 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, skupina č. 

05, ve výši 2 880,84 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – MŠ 

Vojanova, Ústí nad Labem“ 

5. rozpočtové opatření odboru rozvoje města výši 169,46 tis. Kč takto: 

a)  zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 169,46 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů - investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

skupinač.05, ve výši 169,46 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ 

– MŠ Vojanova, Ústí nad Labem“ 

   

    

44. Výše členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 2016 
      Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Ing. Šartnerová: navýšení členského příspěvku za město Ústí nad Labem do DSO jezera 

Milada pro příští rok 2016 – částka vyplynula z aritmetického průměru a dle dohody obcí 

- navýšení částky na 195 tis. Kč 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

813/15 

Výše členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. členský příspěvek Statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí 

Jezero Milada pro rok 2016 ve výši 193.500,-Kč 

     

     

45. Integrované povolení pro zařízení „CHČOV v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem“  

      (AQUATEST, a.s.)  

      Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: jedná se o zařízení, které sloužilo pro termickou desorpci rtuti – postaveno 

v r. 2006, od r. 2010 se zařízení nevyužívalo 

- provozovatel by rád využíval toto zařízení – chce vybudovat nádrže, do kterých by 

odpadní vody shromažďoval, homogenizoval a pak najednou zneškodnil 

- momentálně jsou vysoké náklady s čištěním  

- proces by byl optimalizován, když by čištění probíhalo průběžně 

- celá čistírna je napojena na odpadní vody Spolku – další vody jdou na čistírnu 

odpadních vod 

- dotaz na investora ohledně vyššího počtu příjezdů aut do areálu – nečeká se, jezdili by 

cisterny s větší kapacitou než dosud 

- integrované povolení bude teprve vydáno – všichni účastníci pošlou připomínky a 

námitky 
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p. Tomková: cisterny budou jezdit pouze z Ústí nad Labem  

 

Ing. Heymerová: v současné době vozí z Chabařovic, uvažuje se o Děčínu a Teplicích 

- šlo by pouze o odpadní vody 

 

 

MUDr. Madar: město souhlasí, ale s podmínkami – aby se nenarušila doprava; a co znečištění 

města? 

 

Ing. Heymerová: muselo by dojít k nějaké mimořádné situaci, kdy havaruje cisterna a vyteče 

z ní voda 

 

MUDr. Madar: komise byla nejednotná 

- není tu mapa, jak to bude vypadat 

- nejsou uvedeny žádné podmínky 

- obavy, aby něco nevyteklo 

 

Ing. Heymerová: kdyby něco vyteklo, tak celá Spolchemie je napojena na čističku odpadních 

vod v Neštěmicích 

 

Ing. Nechybová: Je podmínkou, že s tím musíme souhlasit? 

 

Ing. Heymerová: nemusíme 

 

MUDr. Madar: když bude vydáno integrované povolení, můžeme k tomu mít nějaké námitky?  

 

Ing. Heymerová: nemůžeme 

- vše je v areálu Spolchemie 

 

p. Tomková: v komisi byl někdo proti – jakého důvodu? 

 

Ing. Heymerová: společnost AQUATEST, a. s. vlastní soukromá firma – nemůžeme zajistit, 

co všechno tam čistírny přivezou 

- nemohou se vozit vody z Německa ani se nesmí vozit kaly 

- nemusíme souhlasit, můžeme si dát podmínky 

- dosud odpadní vody voženy do čističky v Neštěmicích – nyní mají už plno 

- zápach ze skládkových vod takový není, ale bude se to muset posoudit 

- nyní fungovala čistička na jeden provoz, poté bude fungovat čistička na více směn – 

odpadní vody jsou v uzavřených nádržích a neměly by smrdět 

 

Ing. Nechybová: do kdy se musíme vyjádřit? 

 

Ing. Heymerová: asi do dvaceti dnů – zjistím 

- můžeme si nadefinovat podmínky, jaké chceme 

- můžeme to vzít jen na vědomí 

- v případě havárie je Spolchemie napojena na čističku odpadních vod v Neštěmicích 

 

Ing. Heymerová: návrh usnesení v upraveném znění – zůstane pouze bod A), že bereme na 

vědomí, vypustí se bod B)  
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

814/15 

Integrované povolení pro zařízení „CHČOV v areálu Spolchemie 

v Ústí nad Labem“ (AQUATEST, a.s.) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „CHČOV v areálu 

Spolchemie v Ústí nad Labem“, společnosti – AQUATEST, a.s. 

 

            

46. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost odborného lesního 

hospodáře za 2. čtvrtletí 2015 

       Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí odboru ŽP 

 

Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

815/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 45,71 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45,71 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

45,71 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2015 

pro Lesy ČR s. p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

 

47. Rozpočtové opatření odboru kontroly 

      Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí odboru kontroly 

 

Mgr. Javorčák: JUDr. Sokolová je nemocná 

- to, co je děláno na základě veřejnoprávních smluv, odbor kontroly obdržel 41 tis. Kč – 

převod peněz na úhradu znaleckých posudků v rámci přestupků v dopravě   

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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816/15 

Rozpočtové opatření odboru kontroly 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kontroly ve výši 41 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 41 tis. Kč v položce neinvestiční 

přijaté transfery od obcí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kontroly o částku 

41 tis. Kč 

 

       

48. Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno a 

Statutárním městem Ústí nad Labem 

       Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO KT 

 

Mgr. Studenovský: výkon agendy bude vykonávat ÚMO Severní Terasa 

 

Ing. Nechybová: v zápise zastupitelstva obce Tisá je uvedeno, že veřejnoprávní smlouva by 

měla být uzavřena se Statutárním městem Ústí nad Labem  

- není mi jasný proces – proč ÚMO Severní Terasa a ne Statutární město Ústí nad 

Labem? 

- nemělo by být schváleno ZM? 

 

Mgr. Studenovský: není třeba do ZM, schválí RM 

 

Mgr. Zrníková: magistrát to odmítl a byl požádán ÚMO Severní Terasa 

 

Mgr. Javorčák: RM začátkem roku s tímto projevila nesouhlas 

- projednáno s tajemníkem ÚMO Severní Terasa a ti se toho ujmou 

- nepochopitelné proč úřad Libouchec sdělil, že není schopen projednat přestupkovou 

agendu 

- pro magistrát nevýhodné 

 

Ing. Nechybová: nechci podepsat smlouvu s úhradou na 2 tis. Kč – jak jsme k té částce došli, 

kolik bude děláno úkonů, kdo cenu stanovil? 

 

MUDr. Madar: nevím, jak je stanovena cena  

 

Mgr. Javorčák: vychází se z objemu přestupků – ze statistiky 

- obvod sám tuto smlouvu nemůže uzavřít, proto tam figurujeme my 

- veškerá odpovědnost by šla za ÚMO Severní Terasa 

- je to smluvní poplatek za provedenou činnost 

- vymožené peníze zůstanou na ÚMO Severní Terasa 

- veřejnoprávních smluv je více a nikdy s tím nebyl problém 

 

Ing. Nechybová: kdo stanovil cenu, je to cena obvyklá? 
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Mgr. Studenovský: cena je za každé započaté řízení 

- jsou uzavírány smlouvy i s nižší cenou 

 

MUDr. Madar: neznám jakým způsobem byla cena stanovena 

 

p. Dufek: kdyby se to ÚMO Severní Terasa nevyplatilo, tak by smlouvu nechtěli uzavřít 

 

Mgr. Javorčák: město by muselo přijmout zaměstnance, ale ÚMO Severní Terasa to zvládne 

vlastními silami 

 

Mgr. Studenovský: návrh v usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,2 (pro: MUDr. Madar, p. Konečný, Mgr. Zrníková, p. Dufek; 

zdržel se: Ing. Nechybová, p. Tomková) 

 

817/15        

Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi Libouchec, Petrovice, Tisá, 

Velké Chvojno a Statutárním městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Libouchec a Statutárním městem Ústí 

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

výkonu na ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Petrovice a Statutárním městem Ústí nad 

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

na ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Tisá a Statutárním městem Ústí nad 

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

na ÚMO ÚL – Severní Terasa. 

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Velké Chvojno a Statutárním městem 

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

výkonu na ÚMO ÚL – Severní Terasa 

B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Miloši Studenovskému, vedoucímu PEO KT 

a) předložit smlouvy spolu s žádostmi o souhlas s uzavřením těchto smluv 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

 

        

49. Změna organizačního řádu MmÚ (na stůl) 

      Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Habrová: RM schválila dne 16. 9. 2015 změnu organizačního řádu – úkol změnu OŘ 

- materiál změnu řeší – vše je uvedeno v důvodové zprávě 

- příloha č. 4 – došlo ke změně – společnosti, kde má město podíl a p. o. přešly pod 

MUDr. Madara 

- DPmÚ – pod odborem dopravy a to řídí p. Dufek 

- oprava přílohy: OVAS – nebude pod ním Odd. kultury sportu a soc. služeb 
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- návrh usnesení v upraveném znění: v bodě A) 1. c) bude, že příloha č. 2 OŘ se mění 

dle upravené přílohy č. 2 OŘ důvodové zprávy 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

818/15      

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu organizačního řádu MmÚ (dále jen OŘ) s účinností od 1. 1. 2016 takto: 

a) znění bodu 11.5. článku 11 Náměstci primátora se mění dle přílohy č. 4 

důvodové zprávy 

b) příloha č. 1 OŘ se mění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

c) příloha č. 2 OŘ se mění dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 

d) příloha č. 6 OŘ se mění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka 

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve 

smyslu bodu A) 

T: 31. 12. 2015 

 

 

50. Odvolání a pověření zástupce Statutárního města Ústí nad Labem v představenstvu 

Hospodářské a sociální rady Ústecka 

       Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: p. Štěpař se vyjádřil, že tam nechce být, pověřen proto p. Dufek, aby byl 

v představenstvu 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,1 (zdržel se: p. Dufek) 

 

819/15 

Odvolání a pověření zástupce Statutárního města Ústí nad Labem 

v představenstvu Hospodářské a sociální rady Ústecka 

 
Rada města po projednání 

 

A )  o dv o lá vá  

1. Pavla Štěpaře, nar. XXXXXXX 

a) jako zástupce Statutárního města Ústí nad Labem z představenstva 

Hospodářské a sociální rady Ústecka (HSRÚ) ve smyslu ust. čl. IV. odst. 4 

Statutu HSRÚ  

B) p o v ě ř u j e 
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1. Pavla Dufka, náměstka primátorky 

a) zástupcem Statutárního města Ústí nad Labem v představenstvu Hospodářské 

a sociální rady Ústecka (HSRÚ) ve smyslu ust. čl. IV. odst. 4 Statutu HSRÚ  

 

       

51. Poskytnutí peněžitého daru 

      Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: požádáno o dar ve výši 20 tis. Kč na adventní koncert pro ZŠ Vojnovičova 

- návrh usnesení v předloženém znění 

       

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

820/15 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 
 

A) s ch v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad Labem, p.o. 

se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555202, 

zastoupené paní ředitelkou Mgr. Janou Linhartovou, na podporu akce 

„Adventní koncert“ 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 12:05 hod. 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

 

Yveta Tomková   ……………………………………………… 

 

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  
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 ZKRATKY: 

 

RM – Rada města    SO – stavební odbor 

ÚMO – Úřad městského obvodu  MmÚ – Magistrát města Ústí nad Labem  

p. o. – příspěvková organizace  IPRM – Integrovaný plán rozvoje města 

RO – rozpočtové opatření   ZM – Zastupitelstvo města 

VH – valná hromada    ODM – odbor dopravy a majetku  

VZ – veřejná zakázka    MK – majetková komise 

MŠ – mateřská škola    ČS – Činoherní studio Ústí nad Labem, p. o. 

DR – dozorčí rada    SR – správní rada 

FÚ – Finanční úřad    MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR 

OŘ – organizační řád 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 


