
Z á p i s

z 33. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 18. 12. 2019

Omluveni: Ing. Tomáš Kirbs
Ing. Eva Fialová
Lukáš Konečný

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

         

Schválení programu

předložil členům Rady ke schválení program 33. schůze Rady.

Diskuse          .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

         

Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

         

         

Schválený program:

1. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství

2. Souhlas s podáním žádostí základních škol o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura 
základních škol pro uhelné regiony

3. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím

4. Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP
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Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.: DDM žádá zřizovatele o souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství s 
finančním příspěvkem mezi uvedenou příspěvkovou organizací a Ústeckým krajem. Účelem 
Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci příjemce a partnera, kteří společně realizují projekt 
„Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B“ reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 
Projekt bude financován z prostředků, které budou poskytnuty příjemci formou finanční podpory 
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV.
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

805/33R/19
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Domem dětí a mládeže a Zařízením pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 
75150131, a Ústeckým krajem, IČ 70892156, v rámci projektu „Implementace Krajského 
akčního plánu 1 Ústeckého kraje B“, operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

2. Souhlas s podáním žádostí základních škol o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura 
základních škol pro uhelné regiony

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

PhDr. Müllerová, PhD.: 6. 12. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky 
vyhlášena výzva č. 92 s názvem „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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806/33R/19
Souhlas s podáním žádostí základních škol o dotaci v rámci výzvy č. 92 
Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s podáním žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony a s technickým zhodnocením budovy u těchto příspěvkových organizací:
a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace na projekt 
„Modernizace jazykové a IT učebny na ZŠ Palachova, Ústí nad Labem“
b) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace na projekt 
„Modernizace přírodovědné a IT učebny na ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem“
c) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace na 
projekt „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory“
d) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace 
na projekt „Modernizace učeben jazyků a digitechnologií na ZŠ a MŠ Nová v Ústí n. L. “
e) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace na 
projekt „ Modernizace jazykové a IT učebny na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad 
Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace na projekt 
„Vybudování multimediální a ICT učebny“

B) ukládá
  

 Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 
příspěvkové organizace

a) podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony na projekt dle bodu A) 1. a) tohoto usnesení

 Termín: 13. 3. 2020

  
Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 
příspěvkové organizace

a) podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony na projekt dle bodu A) 1. b) tohoto usnesení

 Termín: 13. 3. 2020

  
PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizace

a) podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony na projekt dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení
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 Termín: 13. 3. 2020

  
Mgr. Martinovi Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizace

a) podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony na projekt dle bodu A) 1. d) tohoto usnesení

 Termín: 13. 3. 2020

  
Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 
277, příspěvkové organizace

a) podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony na projekt dle bodu A) 1. e) tohoto usnesení

 Termín: 13. 3. 2020

  
Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace

a) podat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony na projekt dle bodu A) 1. f) tohoto usnesení

 Termín: 13. 3. 2020

3. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

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

PhDr. Müllerová, PhD.: jedná se o zapojení dotací poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

807/33R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

Rada města po projednání

 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 290,01 tis. 
Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 290,01 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací z programu 
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ v celkové výši 
290,01 tis. Kč takto:
- Domovu pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci ve výši
168,53 tis. Kč
- Pečovatelské službě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
121,48 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 2 931,06 tis. 
Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým krajem na základě 
uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
19/SML3832/PAS/SPRP ze dne 27. 11. 2019) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 931,06 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem z Projektu „Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje 
B“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369, v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 2 931,06 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 38,70 tis. Kč 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 38,70 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 
organizace v celkové výši 38,70 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 
města v rámci pojistných událostí, takto:
ZŠ Anežky České, p. o. 8,34 tis. Kč
MŠ 5. května, p. o. 0,71 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 29,65 tis. Kč

4. Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: zapojení účelové dotace ze státního rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

808/33R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
690,84 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na 
úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 690,84 tis. Kč v položce účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 378,98 tis. 
Kč v položce mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 128,09 tis. 
Kč v položce povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, ve výši 
183,77 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

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
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RM – rada města
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