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Z Á P I S 

z 34. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 16. 11. 2015 

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

 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 11:35 hod. 

 

 

Omluveni:   MUDr. Jiří Madar 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

                                    Lukáš Konečný 
           
 
 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

 

Hlasování o programu: 

 

1. RO FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

2. Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka 

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

  

3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období 

s návrhem na pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu 

 Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města  

 

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

č. 5 a rozpočtové opatření  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města 

 

5. Místní akční plány vzdělávání – prohlášení k žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města 

 

6. Žádost o dotaci spolku Činoherák Ústí  

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

 

7. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a finančního 

odboru a navýšení poskytnuté dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. - 

dodatek č. 1 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS   
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8. Rozpočtové opatření KP a FO 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

9. Delegování a navržení osob do obchodních společností s majetkovou účastí města Ústí 

nad Labem 

Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 3, 4 a 5. 

 

 

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

 

 

1. RO FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. Jakubec: jde o přesun prostředků – původní dotace pro MO Střekov určená na údržbu 

zeleně  

- starosta svým dopisem navrhuje přemístit dotace na opravy chodníků 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
 

829/15 

RO FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO – změna účelu schválené dotace pro MO Střekov ve výši 

300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 300 tis. Kč v položce 

dotace pro MO Střekov na zeleň   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 300 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Střekov na provoz (opravy komunikací pro pěší 

v k. ú. Střekov ve správě MO Střekov a MmÚ) 

 

 

2. Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka 

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

 

Ing. Dařílek: akt naplnění stávající spolupráce v rámci Labské stezky – propagace a marketing 

prostřednictvím sdruženého partnerství 

- po schválení RM bude předloženo ZM 
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- týká se čtyř měst – Hradec Králové, Děčín, Pardubice a Ústí nad Labem  

- z rozpočtu uvolňujeme na propagaci po 20 tis. Kč ročně 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

830/15 

Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu 

Labská stezka 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu 

Labská stezka 

B )  uk lád á  

1 .  panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

nad Labem 

T:  2. 12. 2015     

                                                                                   

 

3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období 

s návrhem na pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu 

 Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města  

 

Ing. Šartnerová: závěry ze zpracované zprávy vychází ze znění zákona – pokud se mění 

koncepce, musí se změnit územní plán 

- RM a ZM musí schválit návrh změny územního plánu 

- komise se k tomu vyjádřila 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

831/15 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem 

v uplynulém období s návrhem na pořízení Územního plánu 

Ústí nad Labem z vlastního podnětu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém 

období 

2. s návrhem na pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního podnětu 

(ve smyslu § 44 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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3. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 428/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

Územního plánu 

4. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 429/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

Územního plánu 

5. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 430/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

Územního plánu 

6. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 431/14 na základě rozsudku soudu o zrušené části 

Územního plánu 

7. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 432/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

8. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 433/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

9. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 434/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

10. s ukončením pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, jejíž pořízení bylo 

schváleno Usnesením č. 476/14 na základě rozhodnutí krajského úřadu 

o přezkumu 

B )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem 

v uplynulém období Zastupitelstvu města 

b) předložit návrh na pořízení Územního plánu Ústí nad Labem z vlastního 

podnětu (ve smyslu § 44 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) 

c) předložit návrh na ukončení pořízení změn Územního plánu Ústí nad Labem, 

jejichž pořízení bylo schváleno Usneseními č. 428/14, 429/14, 430/14, 431/14, 

432/14, 433/14, 434/14, 476/14 na základě rozsudků soudu o zrušené části 

Územního plánu a rozhodnutí krajského úřadu o přezkumu 

T: 2. 12. 2015 
 

 

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

č. 5 a rozpočtové opatření  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města 

 

Ing. Šartnerová: akce hrazena z IPRM mobility 

- zbývá realizovat poslední změnové listy 

- je třeba dofinancovat 981 tis. Kč vč. DPH – z toho 470 tis. Kč můžeme uhradit ze 

stávající rezervy 

- zbylých 511 tis. Kč – nevyčerpány všechny prostředky u akce „Strážky kanalizace a 

přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“, proto budou tyto 

finance použity na akci „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ 

- můžeme začít pracovat na monitorovací konečné zprávě tohoto projektu 



Zápis z 34. RM 

5 
 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 (p. Tomková v 11:45 hod. odešla) 

 

832/15 

„Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ – 

schválení dodatku k SoD č. 5 a rozpočtové opatření  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 511,08 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 05 

o částku 511,08 tis. Kč u akce „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 

na kanalizační síť města Ústí nad Labem“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 05 

ve výši 511,08 tis. Kč u akce „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů 

zastávek“ 

2. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace 

zastávek a zálivů zastávek“ 

 

 

5. Místní akční plány vzdělávání – prohlášení k žádosti o dotaci 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města 

 

Ing. Šartnerová: revokujme usnesení RM ze 4. 11. 2015 

- součástí materiálu jsou 2 oficiální přílohy, v současné době však dáváme k podpisu 5 

příloh 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

833/15 

Místní akční plány vzdělávání – prohlášení k žádosti o dotaci 
 

Rada města po projednání  

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města č. 811/15 v bodě B) ze dne 04. 11. 2015 

B )  s ch va lu j e  
1. znění povinných příloh žádosti, které je nutno stvrdit podpisem statutárního 

zástupce tj.: 

a) Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera projektu 

b) Závěrečné čestné prohlášení partnera v projektu 

c) Čestné prohlášení partnera, že není v likvidaci 

d) Čestné prohlášení o způsobilosti partnera k řešení projektu 

e) Principy partnerství a prohlášení o partnerství 
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6. Žádost o dotaci spolku Činoherák Ústí  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: revokace se týká akcí Mgr. Hladíka, který stáhl žádost o poskytnutí 

dotace – zůstalo 70 tis. Kč – návrh na poskytnutí peněz spolku Činoherák 

 

Ing. Nechybová: peníze půjdou na kulturní nebo provozní akce? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: na zajištění provozu – na energie, zaměstnance 

- kulturní komise hlasovala per-rollam 

 

Mgr. Zrníková: o dotace žádalo více organizací, proč zrovna spolek? 

- je vícero akcí, které obohacují naše město a které by si zasloužily dostat peníze 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: spolek Činoherák Ústí by měl jít do likvidace – v UL bude pouze 

jeden Činoherák, a to p. o. 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na upraveném znění usnesení – bod B) se mění na                   

„n e s o u h l a s í“ 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

834/15 

Žádost o dotaci spolku Činoherák Ústí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení č. 678/15 v bodě A), odst. 1) písm. e) ze dne 2. 9. 2015 

2. usnesení č. 678/15 v bodě A), odst. 1) písm. f) ze dne 2. 9. 2015 

3. usnesení č. 678/15 v bodě A), odst. 1) písm. r) ze dne 2. 9. 2015 

B )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb, určených na „akce kulturního kalendáře“ spolku 

Činoherák Ústí IČ: 028 16 091, ve výši 70 tis. Kč na podporu aktivit a programů ve 

veřejném sálu Hraničář 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

1. předložit návrh dle bodu B)1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

                                                                                                         T: 2. 12. 2015 
 

 

7. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a finančního 

odboru a navýšení poskytnuté dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. - 

dodatek č. 1 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v rámci rozpočtu bylo poskytnuto 400 tis. Kč – začátkem listopadu 

poslána žádost o navýšení na dalších 400 tis. Kč 
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- na ZM jsme se zavázali na 1,5 mil. Kč – nebude překročeno 

- půjde to na provoz o. p. s. a na zajištění akcí 

 

Ing. Nechybová: nerozumím žádosti 

- proč žádají o dotaci na konci roku, jak hospodařili doposud? 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 0,0,4 

 

8. Rozpočtové opatření KP a FO 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: 4. 11. 2015 bylo RM schváleno poskytnutí peněžitého daru 20 tis. Kč ZŠ 

Vojnovičova 

- převod peněz z rozpočtu KP do rozpočtu FO 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

835/15 

Rozpočtové opatření KP a FO 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu kanceláře primátora a finančního 

odboru ve výši 20 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o 20 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

20 tis. Kč na provoz příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, 

p. o. se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 55 202, 

zastoupené paní ředitelkou Mgr. Janou Linhartovou, na podporu akce 

„Adventní koncert“ 

 

 

9. Delegování a navržení osob do obchodních společností s majetkovou účastí města Ústí 

nad Labem 

Předkládá: Pavel Dufek, náměstek primátorky 

 

p. Dufek: úprava v odstavci C) II. – vypadl dozorčí orgán BD Bukov 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 
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836/15 

Delegování a navržení osob do obchodních společností 

s majetkovou účastí města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  s e  z ruš en í m  

I .  delegování na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), 

zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

1. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, 

náměstek primátora 

2. AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, 

náměstek primátora 

3. Severočeská vodárenská společnost a. s. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Pavel Štěpař, radního města 

4. Ústecká letecká, s. r. o. 

a) Ing. Vít Mandík, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Bc. Jan Řeřicha 

5. HYDROLABE, s. r. o. 

a) Ing. Vít Mandík, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Bc. Jan Řeřicha 

B )  s ouhl as í  s  d e l ego vá n í m  

I. na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona 

č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

1. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/                

1. náměstkyni primátora/primátorky 

2. AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/              

1. náměstkyni primátora/primátorky 

3. Severočeská vodárenská společnost a.s. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/              

1. náměstkyni primátora/primátorky 

4. Ústecká letecká, s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/              

1. náměstkyni primátora/primátorky 

5. HYDROLABE s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/              

1. náměstkyni primátora/primátorky 
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C )  s ouhl as í  s  n av ržen í m  

I. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

odvolání zástupců města z orgánů obchodních společností takto: 

1. z funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města 

Ústí nad Labem takto: 

a) Ing. Petr Schneider 

b) Ing. Aleš Smutný 

2. z funkce člena kontrolní komise Bytového družstva BUKOV takto: 

a) Jaroslav Laštovička 

II. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

zástupce města do orgánů obchodních společností takto: 

1. do funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města 

Ústí nad Labem takto: 

a) Zdeněk Putna, nar. xxxxxxxxxxx 

b) Vlastimil Doucha, nar. xxxxxxxxxxx 

2. do funkce člena dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem takto: 

a) Mgr. Jan Tvrdík, nar. xxxxxxxxx 

b) František Minárik, nar. xxxxxxxxx 

c) Mgr. Lenka Jaremová, nar. xxxxxxxxxx 

D )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) předložit návrh dle bodů A), B) a C) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem  
 

                                                                                        T: 2. 12. 2015 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 12:10 hod. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

 

Pavel Dufek    ……………………………………………… 

 

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  
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ZKRATKY: 
 

KT – Kancelář tajemníka 

RO – rozpočtové opatření 

MO – městský obvod 

SoD – smlouva o dílo 

KP – Kancelář primátora 

FO – Finanční odbor 

ODM – Odbor dopravy a majetku    

RM – rada města 

ZM – zastupitelstvo města     

IPRM - Integrovaný plán rozvoje města 

MmÚ – Magistrát města Ústí nad Labem  

BD – bytové družstvo 
 


