
Z á p i s

z 35. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 28. 1. 2020

Omluveni: Ing. Tomáš Kirbs
Ing. Eva Fialová
Mgr. Michal Ševcovic – pozdější příchod v 9:30

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Lukáš Konečný

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 35. 
schůze Rady.

Diskuse          .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

         

Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

         

         

Schválený program:

1. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Revoluční - velkoplošná oprava vozovky“

3. Veřejná zakázka „Parkoviště Meruňková - velkoplošná oprava komunikace“ - výběr 
dodavatele
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4. Veřejná zakázka „Rooseveltova - velkoplošná oprava komunikace“ - výběr dodavatele

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad 
Labem"

6. Vyhlášení veřejné zakázky „CORSO – PD“

7. Smlouva o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR

8. Rozpočtová opatření městské policie

9. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem 2020

10. Rozpočtové opatření OHS - převod zasmluvněných fin. prostředků

11. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků

12. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků SF

13. Rozpočtová opatření OSR - zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních 
prostředků

14. Rozpočet DSO Jezero Milada na rok 2020 

15. Výše členského příspěvku DSO Jezero Milada na rok 2020 

16. Městská akce "Vesele do školy" - podání žádosti o dotaci v roce 2020

17. "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - II. etapa - uzavření Dodatku č. 
3 ke Smlouvě o dílo 

18. Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

19. Rozpočtová opatření OIÚP - zapojení zasmluvněných finančních prostředků z roku 2019

20. Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní

21. THMÚ – Vydání stanoviska k uložení plynovodu a k rekonstrukci VS Tolstého

22. Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy místních komunikací

23. Rozpočtová opatření ODM - provozní prostředky

24. Rozpočtová opatření ODM - investice

25. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového 
rozpočtu)

26. Rozpočtová opatření ODM - oddělení evidence majetku (investiční část výdajového 
rozpočtu)

27. Nabytí části pozemku p. č. 564/4 v k. ú. Bukov

28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/18 v k. ú. Habrovice

29. Majetková komise Rady města

30. Darování pozemku p. č. 210 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice

31. Smluvní pokuta – Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o.

32. Rozpočtové opatření OKSS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2019
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33. Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. - mzdové prostředky 2020

34. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OKSS

35. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 
v roce 2020

36. Rozpočtová opatření OMOŠ - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2019

37. Stanovení minimální výše objemu finančních prostředků - účelově určena pro ZŠ a MŠ na 
opravu a údržbu svěřeného majetku pro rok 2020

38. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době jarních prázdnin školního roku 
2019/2020

39. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ústí nad 
Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace

40. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti z Fondu Ústeckého kraje - DDM

41. Poskytnutí peněžitých darů

42. Memorandum o vzájemné spolupráci

43. Zmocnění pro MO Střekov

44. Rezignace na funkci vedoucího právního odboru

45. Rozpočtové opatření FO a OSR - úhrada penále v projektu Revitalizace Domu kultury - část 
C, D

46. Pronájem prostor v budově Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem

47. Metropolnet a.s. – Předběžnou účetní uzávěrku za rok 2019

48. Přerušení provozu školních družin v době pololetních a jarních prázdnin školního roku 
2019/2020

49. Rozpočtové opatření FO - dotace pro městský obvod Střekov z investiční rezervy MmÚ

50. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Střekov do jeho 
rozpočtu r. 2020

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

1. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: v minulosti uzavřeny smlouvy na řešení přestupkové agendy s obcemi:
Tisá, Petrovice, Libouchec, Velké Chvojno, Přestanov a Povrly
- místo řešení: MO Severní Terasa
- za každý odložený případ latí obec 500,- Kč
- projednáno se starosty, nemají s tím problém
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

844/35R/20
Dodatky k veřejnoprávním smlouvám

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám takto:
a) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obcí Tisá
b) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obcí 
Petrovice
c) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obcí 
Libouchec
d) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obcí 
Velké Chvojno
e) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obcí 
Přestanov
f) Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obcí 
Povrly

B) ukládá
  

Mgr. Miloši Studenovskému

1. předložit uzavřené dodatky ke schválení Krajskému úřadu Ústeckého kraje

 Termín: 31. 3. 2020

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Revoluční - velkoplošná oprava vozovky“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: jedná se o podlimitní řízení
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

845/35R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Revoluční - velkoplošná oprava vozovky“
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Rada města po projednání

A) schvaluje
  

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

B) pověřuje
  

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

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, pověřená vedením PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

3. Veřejná zakázka „Parkoviště Meruňková - velkoplošná oprava komunikace“ - výběr 
dodavatele

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: výběr dodavatele - 9 uchazečů
- nejnižší nabídkovou cenu nabídla společnost STRABAG a. s., nabídka: 887 429,00 Kč bez DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

846/35R/20
Veřejná zakázka „Parkoviště Meruňková - velkoplošná oprava komunikace“ - 
výběr dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Parkoviště 
Meruňková - velkoplošná oprava komunikace“ takto:

1. STRABAG a. s.
2. Skanska a.s.
3. Metrostav a.s.
4. ALGON, a.s.
5. EUROVIA CS a. s.
6. PETROM STAVBY, a. s.
7. DOKOM FINAL s.r.o.
8. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
9. Vodohospodářské stavby s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Parkoviště Meruňková - velkoplošná oprava komunikace“ dodavatele, 
který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 887 429,- Kč bez 
DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Parkoviště Meruňková - velkoplošná 
oprava komunikace“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 
982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 608 38 744 a v případě, že dodavatel, který se umístil 
na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli 
řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém 
místě v pořadí, popřípadě dodavateli, který se umístil na třetím místě v pořadí

4. Veřejná zakázka „Rooseveltova - velkoplošná oprava komunikace“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: vyhrála společnost STRABAG a. s., s nejnižší cenovou nabídkou
3 804 421,00 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

847/35R/20
Veřejná zakázka „Rooseveltova - velkoplošná oprava komunikace“ - výběr 
dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rooseveltova - 
velkoplošná oprava komunikace“ takto:

1. STRABAG a. s.
2. ALGON, a.s.
3. EUROVIA CS a. s.
4. Metrostav a.s.
5. INSKY spol. s.r.o.
6. Vodohospodářské stavby, s. r. o.
7. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
8. COLAS CZ, a.s.
9. DOKOM FINAL s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce s názvem „Rooseveltova - velkoplošná oprava komunikace“ dodavatele, který se 
umístil na prvním místě v pořadí, tj. STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha 5 - Jinonice, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 3 804 421,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rooseveltova - velkoplošná oprava 
komunikace“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a. s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 
00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 608 38 744 a v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním 
místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 
součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém místě v 
pořadí, popřípadě dodavateli, který se umístil na třetím místě v pořadí

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad 
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Labem"
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: zakázka rozdělena na 2 části – samotný systém viso a digitální
povodňový plán
- majoritní je viso (zhruba 27 mil. Kč)
- digitální protipovodňový plán (cca 600 – 700 tis. Kč)
- zakázka rozdělená na části
- možnost jednoho dodavatele na obě zakázky nebo více dodavatelů
- nejvíce 1,7 mil. Kč
- v prosinci uzavřena smlouva se Spolchemií – částečná úhrada (výstražníky)
- vysoutěžená hodnota nejvýše 1,7 mil. Kč
- smlouva byla schválena, ale ještě není podepsaná
Ing. Tošovský: poděkování za dobrou práci odboru PO a OSR
Ing. Nechybová: jaké je složení komise? Kdo je odborník na stavební práce, který rozumí
systému?
Mgr. Studenovský: krizové referentky, zástupci ze Spolchemie, zástupci z Metropolnetu bez
hlasovacího práva
- není to stavební práce, ale dodávka
Mgr. Ing. Nedvědický: nutné účastnit se soutěže
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění bod C) 2. náhradníci d) Pavel Žák
zástupce firmy Spolchemie

          
  

         

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

848/35R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP 
Ústí nad Labem"

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Varovný informační systém 
obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 
27097740,- Kč bez DPH formou otevřeného nadlimitního řízení. Schválení za podmínky 
kladného potvrzení OPŽP
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Varovný informační systém obyvatelstva SO 
ORP Ústí nad Labem“

B) pověřuje
  

1. Ing. Anetu Tínkovou, referent veřejných zakázek právního odboru
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a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“, včetně 
případného vylučování dodavatelů.

2. Ing. Kateřinu Lysákovou, referent veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“, včetně 
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Anety Tínkové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Mgr. Kateřina Krejčová – referent krizového a havarijního plánování,
kancelář primátora
b) Ing. Martin Dlouhý – vedoucí OSR
c) Ing. Aneta Tínková – referent odd. veřejných zakázek, PO
d) Roman Podrazil – zástupce firmy Spolchemie
e) Mgr. Alena Nováková, pověřena vedením PO

2. náhradníci:
a) Mgr. Tereza Duvnjaková – referent krizového a havarijního plánování, kancelář
primátora
b) Ing. Jana Pavlasová, Dis. – vedoucí odd. projektů a dotací, OSR
c) Bc. Kateřina Lysáková – referent odd. veřejných zakázek, PO
d) Pavel Žák – zástupce firmy Spolchemie
e) Mgr. Ivana Vítová – vedoucí OSP, PO

6. Vyhlášení veřejné zakázky „CORSO – PD“
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: zakázka se týká areálu CORSA
- město dělá zakázku na projektovou dokumentaci na stavební část
- Metropolnet dělá zakázku na technologickou část
- v usnesení změna zakázky, aby to odpovídalo se spoluprací s Metropolnetem
Mgr. Ing. Nedvědický: úkol dodat do konce roku
- je splněno ze stran všech, kteří připravovali
- možná změna - zapojení města do hostingu krajského na Bukově
- odpad nákladů na investiční práce na naší servovnu ve výši cca 40 mil. Kč
- Metropolnet zastupuje město po stránce odborné
- projekt se zatím soutěží
Mgr. Studenovský: můžeme to vyhlásit kdykoli
- zatím se jedná o projektovou dokumentaci
Ing. Nechybová: šlo by to vyjmout a upravit projektovou dokumentaci?
Ing. Tošovský: pokud je na spadnutí tento záměr, navrhujeme počkat, pokud je tam nějaká
změna
Mgr. Ing. Nedvědický: otázky na pana Jiřího Knápka: informace o hostingu na Bukově

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 9 z 52



- na kolik by mohl být dopad na zakázku, pokud bychom ji spustili nyní a potom by došlo někdy v 
březnu k hostingu a tím by došlo ke změně projektové dokumentace

přizván pan Jiří Knápek: požadavky na místo stále porostou
- místa ve finále nemusí být tolik
- může dojít k tomu, že z 5 sálů v Corsu můžou být 2 sály
- projektové dokumentace se to nedotkne
- záložní prostor pro případné rozšíření
- doporučení neměnit nic na projektu, protože do budoucna se ty prostory využijí
- na Rondelu takové prostory nejsou
Mgr. Studenovský: doporučení zakázku schválit, projekt vysoutěžit
Mgr. Ing. Nedvědický: jedná se o projektovou dokumentaci stavebního povolení nebo o
projektovou dokumentaci vyšší?
Ing. Dařílek: oboje, jsou zde všechny úrovně pro všechny stupně: územko, stavebko,
prováděčka, autorský dozor
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění: změna v názvu zakázky:
„Revitalizace projektu CORCO – DPS – stavba“

          
  

         

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

849/35R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „CORSO – PD“

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace CORSO – DPS-stavba“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 000 000,- Kč bez DPH formou otevřeného 
řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace CORSO - DPS-stavba“

B) pověřuje
  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace CORSO - DPS-stavba“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace CORSO - DPS-stavba“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 52



  

Řádní členové:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Antonín Leskota, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
Mgr. Alena Nováková, pověřená vedením PO
Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
Náhradníci:
Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
Jan Hodný, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

7. Smlouva o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karpíšková: smlouva mezi společností AVE a statutárním městem ÚL
- od r. 2018 snaha získat podepsanou smlouvu
- společnost AVE podmiňovala podpis smlouvy platbou ve výši 575 tis. Kč ročně navíc
- podařilo se přesvědčit a podepsat konečné znění smlouvy
- nebude k tomu žádný nový poplatek
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Vlach - nepřítomen

853/35R/20
Smlouva o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření „Smlouvy o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR“ mezi statutárním 
městem Ústí nad Labem a společností AVE Ústí nad Labem s. r. o.

8. Rozpočtová opatření městské policie
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: finanční prostředky, které jsou zasmluvněné od roku 2019
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- výstroje, kancelářské potřeby, fakturace za měsíc prosinec
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

854/35R/20
Rozpočtová opatření městské policie

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v 
roce 2019 nečerpaných
prostředků ve výši 3 144,90 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů
v celkové výši 3 144,90 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 344,90 tis. Kč 
v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 800 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

2. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v 
roce 2019 nečerpaných
prostředků ve výši 79 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve
výši 79 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie sk. č. 04 o částku 79 tis. Kč 
na akci "Kamerový systém"

3. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v 
roce 2019 nečerpaných
prostředků ve výši 484,10 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů
ve výši 484,10 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 484,10 tis. Kč v 
položce Asistenti prevence
kriminality v Ústí nad Labem
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9. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem 2020
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: dotační titul, do kterého je město zařazeno od r. 1996
- přihlášeny 4 dílčí projekty, 5. projekt byl navýšení mzdových prostředků pro asistenty prevence 
kriminality
- výzva od Ministerstva vnitra navýšení asistentům o 2 000,-Kč hrubého to je z 20 000,-Kč na 22 
000,-Kč
- dohromady žádost o dotaci je 682 tis. Kč
- 4 projekty, které jsou předložené:
- 1. Záznamové zařízení pro SVM – realizátor Odbor sociálních věcí
2. MP dětem 2020 – realizátor MP Ústí nad Labem
3. Myslíme na Vás 2020 – realizátor MP Ústí nad Labem
4. AMEN SAM AMALA – Jsme přátelé – realizátor Oblastní charita ÚL
- každý projekt je zveřejněn na delikventní mládež
Mgr. Vlach: potěšila mě aktivita charity
Ing. Bakule: v usnesení v bodě B) je špatně uveden termín, správně je 15. 2. 2020
- návrh na usnesení v upraveném znění

          
  

         

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

855/35R/20
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem 2020

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. Dílčí projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem 
na rok 2020
2. Žádost o navýšení dotace pro asistenty prevence kriminality na roky 2020 a 2021
3. Podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2020 za jednotlivé projekty z Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem 
na rok 2020
4. Podání žádosti o navýšení dotace pro asistenty prevence kriminality na období 2020 a 
2021
5. Povinnou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2020

B) ukládá
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Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce PK města Ústí nad Labem

1. předložit žádost o poskytnutí státní účelové dotace z Programu prevence kriminality na 
místní úrovni pro rok 2020 na Ministerstvo vnitra ČR

 Termín: 15. 1. 2020

10. Rozpočtové opatření OHS - převod zasmluvněných fin. prostředků
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Ing. Červenka: převod finančních prostředků z roku 2019 ve výši 1 400,-Kč – obnova
vozového parku
- 100 tis. Kč – na investiční akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ – PD“
- loni jsme to nestihli realizovat
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

856/35R/20
Rozpočtové opatření OHS - převod zasmluvněných fin. prostředků

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků v celkové výši 1 500 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů v celkové výši 1 500 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, o 
částku 100 tis. Kč na investiční akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 04, o 
částku 1 400 tis. Kč na investiční akci „Obnova vozového parku“

11. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Ing. Červenka: převod nevyčerpaných fin. prostředků z roku 2019 v celkové výši
1 411 tis. Kč
- 27 tis. Kč použito na investiční akci „Rekonstrukce VS MmÚ“
- 184 tis. Kč určeno na služby spojené s pronájmem nebyt. prostor v PB- Centru
- 1 200 tis. Kč – oprava střešního pláště na přístavbě MmÚ – havarijní stav (zatékání do budovy)
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- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

857/35R/20
Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 1 411 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů v celkové výši 1 411 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 03, o 
částku 27 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce výměníkové stanice MmÚ“
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 1 384 
tis. Kč v položce provozní výdaje

12. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků SF
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Ing. Červenka: fond musí mít nějakou rezervu
- jedná se o každoroční záležitost
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

858/35R/20
Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků SF

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 870,09 tis. Kč takto:
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a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním účtu „Fond 
sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 870,09 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 
870,09 tis. Kč v položce sociální fond

13. Rozpočtová opatření OSR - zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních 
prostředků

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: přesun finančních prostředků, které nebyly v roce 2019 vyčerpány, do roku 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

859/35R/20
Rozpočtová opatření OSR - zapojení účelově určených a zasmluvněných 
finančních prostředků

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 266 tis. Kč
do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených
v roce 2019 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 266 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
sk. č. 04 ve výši 266 tis. Kč na akci „TZ úprava systému
Sprinter_inteligentní zastávky“

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 213,60 tis. Kč
do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených
v roce 2019 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 213,60 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
sk. č. 04 ve výši 213,60 tis. Kč na akci „Dlouhonozí skřítci 2.díl“
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3. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 4 935,41 tis. Kč
do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených
v roce 2019 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 935,41 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
odd. koncepcí ve výši 4 935,41 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení
koncepcí

4. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 214,50 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených
v roce 2019 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 214,50 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
odd. cestovního ruchu ve výši 214,50 tis. Kč

5. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 2 470,13 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených
v roce 2019 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 470,13 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
odd. projektů a dotací ve výši 2 470,13 tis. Kč v položce Ostatní výdaje
oddělení projektů a dotací
 

14. Rozpočet DSO Jezero Milada na rok 2020 
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: rozpočet DSO Jezero Milada na rok 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

860/35R/20
Rozpočet DSO Jezero Milada na rok 2020 

Rada města po projednání

 bere na vědomí
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1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2020

15. Výše členského příspěvku DSO Jezero Milada na rok 2020 
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: výše členského příspěvku DSO Jezero Milada na rok 2020
- nebyl navýšen, je ve schváleném rozpočtu na letošní rok 2020

přerušení projednávání bodu

Ing. Dlouhý: projednávání bodu v tomto pořadí je správné
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
- pan Vlach a Mgr. Ing. Nedvědický se nezúčastnili hlasování

892/35R/20
Výše členského příspěvku DSO Jezero Milada na rok 2020 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí Jezero 
Milada pro rok 2020 ve výši 375.215,- Kč

16. Městská akce "Vesele do školy" - podání žádosti o dotaci v roce 2020
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: podání žádosti o dotaci pro OMOŠ a OKSS na Krajském úřadě
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

861/35R/20
Městská akce "Vesele do školy" - podání žádosti o dotaci v roce 2020
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Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Dotačního programu 
Krajského úřadu Ústeckého kraje "Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 
2020"

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt "Vesele do školy" v rámci dotačního programu dle 
bodu A) tohoto usnesení
2. spolufinancování projektu "Vesele do školy" ve výši 150 tis. Kč s předpokládanými 
celkovými náklady projektu ve výši 250 tis. Kč vč. DPH

17. "Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - II. etapa - uzavření Dodatku 
č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: dodatek obsahuje navýšení ceny o 76 974,-Kč bez DPH a prodloužení
termínu dokončení o 3 týdny (klimatické podmínky)
- důvody uvedeny v DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

863/35R/20
"Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - II. etapa - uzavření 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Městský stadion Ústí nad Labem – 
dovybudování areálu“ – II. etapa

18. Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: dochází o navýšení o 3 mil. Kč bez DPH a prodloužení lhůty o 1 měsíc
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- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

864/35R/20
Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Venkovní areál Plavecké haly Klíše"

19. Rozpočtová opatření OIÚP - zapojení zasmluvněných finančních prostředků z roku 2019
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: jedná se o finanční prostředky, které nebyly v roce 2019 vyčerpány
- jde o akce, které by měly být letos dokončeny
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

865/35R/20
Rozpočtová opatření OIÚP - zapojení zasmluvněných finančních prostředků z 
roku 2019

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 
2019 nečerpaných prostředků ve výši 300,00 tis. Kč do rozpočtu 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 300,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, ve výši 300,00 tis. Kč u 
akce „Úspory energie ZŠ a MŠ“
2. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 
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2019 nečerpaných prostředků ve výši 495,24 tis. Kč do rozpočtu 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 495,24 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, ve výši 495,24 tis. Kč u 
akce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
3. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 
2019 nečerpaných prostředků
ve výši 4 005,00 tis. Kč do rozpočtu 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 005,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, ve výši 4 005,00 tis. Kč u 
akce „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“
4. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 
2019 nečerpaných prostředků
ve výši 2 514,55 tis. Kč do rozpočtu 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 514,55 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, ve výši 2 514,55 tis. Kč u 
akce „Městský stadion – dovybudování areálu“
5. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 
2019 nečerpaných finančních prostředků ve výši 1 251,70 tis. Kč do rozpočtu 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 251,70 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy a realizace 
investic – „Na případné demolice“ ve výši 1 251,70 tis. Kč

20. Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní
Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic a územního plánování

Ing. Šartnerová: prvotní zadání neobsahovalo, že projekt má řešit i rekuperaci
- aby se mohlo žádat o dotaci, je nutné projekci doprojektovat
- měli jsme prohlídku místa, přítomen vzduchař, specialista
- možná dvě řešení rekuperace: samostatná v každé místnosti x centrální
- otázka doprojektovat či nedoprojektovat?
Ing. Tošovský: doporučuji doprojektovat, je to návaznost na celou rekonstrukci
- na rekuperaci dostaneme 90% dotace
- v Kotlíkových dotacích máme tuto akci
Ing. Nechybová: měli jsme připravenou žádost na dotační titul
- podle propočtů by se stavba prodlažila
- zastupitelé neschválili podání a pokračování dál, protože to bylo z hlediska ekonomiky a dopadu 
na rozpočet nevýhodné
- zajímá mě, kolik nás už stály projektové dokumentace na této akci?
Ing. Šartnerová: nutné doprojektovat podle rozhodnutí Krajského úřadu, přeprojektovat celou 
družinu – vysunout jí ven, udělat větší přístavbu
- zůstává otázka hluku
Ing. Nechybová: poznámka, proč jsme nepokračovali dál
- podle dotačních pravidel kdy musíme mít nějaké splněné normy izolační, musí to dělat nějaká 
autorizovaná osoba, jestli nejít cestou vlastních prostředků, jestli nám spoluúčast stojí za to, 
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abychom navyšovali prostředky na nějakou rekuperaci
Ing. Šartnerová: jedná se o zakázku malého rozsahu, proto ji předkládám
Ing. Tošovský: v tomto případě ta dotace smysl má
- tělocvična, družina, odhlučnění
- když rekuperace nebude, nedostaneme ani korunu, když bude, zaplatíme 1,5 mil. Kč, z toho se 
nám 90% vrátí z dotací
Ing. Šartnerová: návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

866/35R/20
Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. současný stav rozpracovanosti projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ZŠ a MŠ 
Jitřní“

B) schvaluje
  

1. úpravy a dopracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní“

21. THMÚ – Vydání stanoviska k uložení plynovodu a k rekonstrukci VS Tolstého
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: žádost THMÚ na případnou přípravu pokud by zanikl zdroj tepla v oblasti
Střekova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

867/35R/20
THMÚ – Vydání stanoviska k uložení plynovodu a k rekonstrukci VS Tolstého

Rada města po projednání
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 schvaluje
  

1. vydání souhlasného stanoviska společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem 
s.r.o., IČ: 49101684 k uložení plynovodu na parc. č. 1270 v k. ú. Střekov a k rekonstrukci 
VS Tolstého č. p. 1056

22. Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy místních komunikací
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: k souhlasu a předložení Zastupitelstvu v DZ jsou přesně vyjmenované,
nasmlouvané a vysoutěžené akce
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

868/35R/20
Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy místních komunikací

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 46 951,10 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 46 951,10 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 46 
951,10 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací

B) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora města

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

 Termín: 24. 2. 2020

23. Rozpočtová opatření ODM - provozní prostředky
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: v části komunikační jsou rozpočtová opatření, která jsou v kompetenci RM
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

869/35R/20
Rozpočtová opatření ODM - provozní prostředky

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 1 187,94 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 187,94 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 1 
187,94 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 1 228,92 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 228,92 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 1 
228,92 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 4 301,23 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 301,23 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 4 
301,23 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky

24. Rozpočtová opatření ODM - investice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: investiční akce na 4 rozpočtová opatření
- 4 vyjmenované akce v DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

870/35R/20
Rozpočtová opatření ODM - investice

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 234,93 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 234,93 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 234,93 
tis. Kč u akce "Ústí nad Labem Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 
Majakovského," sk. č. 01

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 4 302,50 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 302,50 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 4 302,50 
tis. Kč u akce "Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x 
Majakovského," sk. č. 05

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 3 846, 74 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 3 846,74 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 3 846,74 
tis. Kč u akce "Rekonstrukce komunikace Moskevská," sk. č. 03

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 286,02 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 286,02 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 286,02 
tis. Kč u akce "Veřejné osvětlení - rozšíření," sk. č. 03

25. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového 
rozpočtu)

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 25 z 52



Ing. Dařílek: první část je v provozu - provozní části v oblasti majetkové správy
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

871/35R/20
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část 
výdajového rozpočtu)

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku k zapojení 
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 1 
509,08 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 509,08 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 
509,08 tis. Kč v položce oddělení evidence majetku

26. Rozpočtová opatření ODM - oddělení evidence majetku (investiční část výdajového 
rozpočtu)

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

Ing. Dařílek: převod zasmluvněných prostředků do roku 2020
Ing. Nechybová: grilovací místa?
Ing. Dařílek:,,Veřejné grilovací místo – Střekov“
- souhlasy máme se všemi povolovacími akty
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

872/35R/20
Rozpočtová opatření ODM - oddělení evidence majetku (investiční část 
výdajového rozpočtu)
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Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 279,57 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 279,57 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku sk.č. 01 ve výši 279,57 tis. Kč u akce „Revitalizace Parku Míru - PD“
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 47,50 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 47,50 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku, sk.č. 03 ve výši 47,50 tis. Kč u akce „Veřejné grilovací místo - Střekov“
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 342,64 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 342,64 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku, sk.č. 04 ve výši 342,64 tis. Kč u akce „Nákup cílové kamery pro 
Městský stadion Ústí nad Labem“
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 300,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 300,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku, sk.č. 04 ve výši 300,00 tis. Kč u akce „Nákup kremulátoru pro 
krematorium“

27. Nabytí části pozemku p. č. 564/4 v k. ú. Bukov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: návrh na jednorázovou částku ve výši 10 tis. Kč, která odpovídá výši uzavření
věcného břemene
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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873/35R/20
Nabytí části pozemku p. č. 564/4 v k. ú. Bukov

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím části pozemku p. č. 564/4 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 1232 m2 v k. 
ú. Bukov za částku 10.000,- Kč, odpovídající poplatku za věcné břemeno

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2020

28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/18 v k. ú. Habrovice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: předložen návrh na nesouhlas se záměrem prodeje z důvodu nesouhlasného
stanoviska pro ÚP
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

874/35R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/18 v k. ú. Habrovice

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 321/18 o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 658 
m2 v k. ú. Habrovice

29. Majetková komise Rady města
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
Ing. Tošovský: podpora tohoto bodu
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

875/35R/20
Majetková komise Rady města

Rada města po projednání

 jmenuje
  

1. Yvetu Tomkovou, nar. ************
a) členem Majetkové komise Rady města Ústí nad Labem

30. Darování pozemku p. č. 210 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: jedná se o další garáž v Předlicích
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

876/35R/20
Darování pozemku p. č. 210 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím pozemku p. č. 210 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 
196, formou darování od paní Heleny Vašků, bytem 
***********************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem

B) ukládá
  

Ing. Pavel Tošovský
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a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 24. 2. 2020

31. Smluvní pokuta – Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: udělená pokuta nebyla ještě doposud uhrazena
- návrh na udělení smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení do doby zprovoznění 
druhé kremační linky dle této smlouvy
- celková výše smluvní pokuty činí: 40 dnů x 5 000 = 200.000,-Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

877/35R/20
Smluvní pokuta – Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. udělení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč společnosti Krematorium Ústí nad Labem, 
s.r.o., IČ 04924631 za každý den prodlení nezprovoznění druhé kremační linky dle 
ustanovení čl. VII. odst. 6. Koncesní smlouvy – správa a provoz krematoria Ústí nad 
Labem SML1020555 ze dne 2. 10. 2017 

32. Rozpočtové opatření OKSS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2019

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: v materiálu rozepsáno, na co jsou tyto prostředky určeny
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

879/35R/20
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Rozpočtové opatření OKSS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky 
z roku 2019

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení účelově 
určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 1 652,63 tis. 
Kč do rozpočtu roku 2020 takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 1 652,63 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb ve výši 1 652,63 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti

33. Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. - mzdové prostředky 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: jedná se o dotace na mzdové prostředky na rok 2020
- od roku 2018 vzrostla minimální a zaručená mzda, dáváme divadlu částku potřebnou na pokrytí 
tohoto navýšení
- dáváme to my i Ústecký kraj formou dotace
- zde se jedná o 3 mil. Kč
- žádost nám přišla 19. 9. 2019
- bude VH, kde se bude jednat o dalším navýšení
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

880/35R/20
Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. - mzdové prostředky 2020

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb – 
oblast kultury, ve výši 3.000.000,- Kč, určených na částečnou úhradu nákladů „mzdové 
prostředky zaměstnanců organizace v roce 2020 vč. odvodů“ a s následným uzavřením 
smlouvy se Severočeským divadlem s. r. o. (IČ 22774289)
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34. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OKSS
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: dne 10. 12. 2019 podala společnost CRAZY Production, s. r. o. žádost o
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města ÚL v roce 2020 na částečnou úhradu
nákladů akce „11. Ples Severočeských patriotů“ ve výši 50.000,-Kč
Mgr. Ševcovic: budeme podporovat všechny plesy nebo jen ty vybrané?
Mgr. Vlach: byla žádost projednána v Kulturní komisi?
Ing. Nechybová: není to součástí žádného dotačního titulu
- je to na zvážení Rady
- o poskytnutí dotace rozhoduje Rada
Mgr. Ševcovic: myslím, že žádosti budou i od ostatních, kteří pořádají plesy
Mgr. Vlach: preferoval bych systémové řešení
- pokud zde není stanovisko Kulturní komise, tak se zdržím hlasování
Ing. Nechybová: v minulosti se podporovaly dva ústecké plesy: Ples Ústečanů, Ples patriotů a
nikdo jiný sem žádost neposlal
- je na nás, jestli jim dáme příspěvek, nejsou k tomu žádná pravidla
- je to subjektivní rozhodnutí
Mgr. Ševcovic: je to precedens
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

882/35R/20
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OKSS

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb – oblast kultury, ve výši 50.000,- Kč pro CRAZY Production, s. r. o. (IČ 28363086) 
určené na částečnou úhradu nákladů akce „11. Ples Severočeských patriotů“ a následné 
uzavření smlouvy

35. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním v roce 2020

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: v rozpočtu jsme měli zadat částku schválenou 9 868 960,-Kč na dotace v sociální
oblasti
- první hodnocení OKSS – jestli je služba zařazena mezi prioritní
- dotační výbor – 5 kritérií
- problém, že některé sociální služby si navýšily náklady až o 100%
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Mgr. Ing. Nedvědický: nelíbí se mi, že stanovíme pravidla, která hned porušíme
- měli bychom postupovat konzistentně
- nebudu hlasovat
Mgr. Vlach: vytvořen dotační výbor, složen z úředníků, členů koordinačních skupin, členů
komise sociálních věcí
- dotační výbor má 24 členů, letos zasedal poprvé
- ovlivněná práce v terénu
- v procesu se problém neukázal, problém se objevil až ve výsledku hodnocení (vlastní rozdělení 
finančních prostředků)
- zpracoval jsem protinávrh
- dvě organizace si požádaly o výrazně vyšší prostředky
- s odborem byly domluveny limity podpory: pro služby, které nejsou stanoveny ve vyhlášení 
dotačního programu stanovena horní hranice 15% meziroční nárůst přidělení dotace
- u nových služeb, které jsme dříve nepodporovali, navrhujeme hranici 20% jejich požadavků – 
tzv. služby na zkoušku
- tyto prostředky byly součástí vyhlášeného dotačního programu
Ing. Kohl: prioritní služby jsme neměli vázané na konkrétní změny
Mgr. Vlach: ideální proces je ten, že vycházíme z doporučení dotačního výboru, ale i v tom
vlastním vyhlášení dotačního titulu
- všichni žadatelé jsou seznámeni s tím, že orgány města mohou přijímat pozměňovací návrhy
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Vlah: protinávrh bod A) zůstává stejný, bod B) zůstává stejný s výjimkou u bodů
a), b), c), d) ve výši se mění výše dotace dle návrhu

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Zdržel se - p. Konečný, nepřítomna - Ing. Nechybová

881/35R/20
Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním v roce 2020

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:

a) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši 8 687,-Kč
b) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Tlumočnické služby“ ve výši 10 654,-Kč
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B) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 Odboru kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů dle 
projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 17 973,-Kč
b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 56 756,-Kč
c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 60 847,-Kč
d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 39 119, Kč
e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 51 651,-Kč
f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 154 258,- Kč
g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 104 273,-Kč
h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Terénní programy“ ve výši 80 236-Kč
i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů spojených 
s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 78 
353,-Kč
j) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Pečovatelská 
služba OPORA“ ve výši 478 190,-Kč
k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Domácí 
hospicová péče OPORA“ ve výši 151 927,-Kč
l) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve výši 90 839,-Kč
m) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Odborné 
sociální poradenství“ ve výši 69 000,-Kč
n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 69 000,-Kč
o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně 
terapeutické dílny“ ve výši 333 500,-Kč
p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální 
rehabilitace“ ve výši 322 000,-Kč
q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální 
rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 264 500,-Kč
r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Chráněné 
bydlení“ ve výši 471 500,-Kč
s) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 354 649,-Kč
t) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Terénní program“ ve výši 348 496,-Kč
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u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve výši 77 042,-Kč
v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Ambulantní adiktologické služby“ ve výši 100 401,-
Kč
w) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“ ve výši 88 
360,-Kč
x) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 133 306,-Kč
y) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným postižením a u osob 
s poruchou autistického spektra“ ve výši 94 883,- Kč
z) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 506 850,-Kč

aa) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 58 749,-Kč
bb) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Poradna-Agentura Osmý den, o.p.s“ ve výši 23 000,-Kč
cc) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Sociální rehabilitace“ ve výši 59 011,-Kč
dd) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Podpora samostatného bydlení“ ve výši 61 770,-Kč
ee) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 82 643,-Kč
ff) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Poradenské centrum Bateau – plujeme dál i ve 2020“ ve výši 125 239,-Kč
gg) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 147 676,-Kč
hh) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 123 418,-Kč
ii) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 364 281,-Kč
jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Terénní sociální práce“ ve výši 298 266,-Kč
kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 
aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka a Stromeček“ ve výši 45 
466,-Kč
ll) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „SAS pro rodiny s dětmi“ ve výši 273 586,-Kč
mm) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické mentoringové programy 
pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši 67 276, Kč
nn) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 353 217,-Kč
oo) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle projektu 
„Odborné sociální poradenství“ ve výši 195 953,-Kč
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pp) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou 
úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 186 019,-Kč
qq) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou 
úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 79 398,-Kč
rr) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 
(IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 84 871,-Kč
ss) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 
(IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu 
rodiny dle projektu „Doučování dětí v NRP“ ve výši 54 376,-Kč
tt) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 62 721,-Kč
uu) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Mateřské centrum YMCA“ ve výši 36 
700,-Kč
vv) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Intervenční centrum, Ústecký kraj – kontaktní místo Ústí nad Labem“ ve výši 
520 160,-Kč
ww) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Centrum krizové intervence“ ve výši 261 044,-Kč
xx) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 161 735,-Kč
yy) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 36 335,-Kč
zz) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů spojených s 
realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny – domov bez násilí“ ve 
výši 50 197,-Kč

aaa) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou úhradu 
nákladů služby dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 72 286,-Kč
bbb) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 126 610,-Kč
ccc) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na částečnou 
úhradu nákladů služby dle projektu „Osobní asistenční služba“ ve výši 55 200,-Kč
ddd) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů 
služby dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 17 250,-Kč
eee) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 125 350,-Kč
fff) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů služby dle 
projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 125 350,-Kč
ggg) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 
(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně aktivizační 
služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 11 500,-Kč
hhh) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 
(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální poradenství pro 
sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve výši 15 235,-Kč
iii) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 
(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Tlumočnické služby pro 
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sluchově postižené Ústí nad Labem a Ústecký kraj“ ve výši 28 750,-Kč
jjj) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením“ ve 
výši 104 617,-Kč
kkk) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu nákladů 
služby dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve výši 23 254,-Kč
lll) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu nákladů 
služby dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 19 684,-Kč
mmm) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby s onkologickým onemocněním 
a jejich blízké“ ve výši 56 779,-Kč
nnn) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. (IČ: 27001709), na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Šťastná 
žena=spokojená rodina“ ve výši 30 870,-Kč
ooo) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit 
na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum Klíček“ ve výši 31 539,-Kč
ppp) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Terénní 
program v Ústí nad Labem“ ve výši 216 391,-Kč
qqq) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 150 495,-Kč
rrr) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 75 344,-Kč
sss) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby 
dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 103 751,-Kč
ttt) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Osobní 
asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 30 000, - Kč
uuu) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu 
„Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením a kombinovaným postižením“ ve 
výši 18 400,-Kč

36. Rozpočtová opatření OMOŠ - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2019

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

PhDr. Müllerová, PhD.: v DZ je popis všeho, co je zasmluvněno
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

883/35R/20
Rozpočtová opatření OMOŠ - účelově určené a zasmluvněné finanční 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 37 z 52



prostředky z roku 2019

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově určených 
a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 4 744,39 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 744,39 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické 
ve výši 396,29 tis. Kč v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické ve 
výši 4 348,10 tis. Kč v položce Oprava a údržba

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově určených 
a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 977,10 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 977,10 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 ve výši 977,10 tis. Kč na 
akci „DS Orlická – úprava vstupních prostor“

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově určených 
a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků ve výši 24,60 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
přijetím pojistných náhrad v celkové výši 24,60 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické 
ve výši 18,88 tis. Kč v položce Oprava a údržba
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 4,92 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz 
Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 0,80 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na provoz Základní 
škole Ústí nad Labem, Vojnovičova, příspěvkové organizaci

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 
určených a zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných prostředků
ve výši 13 974,36 tis. Kč do rozpočtu roku 2020 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 13 974,36
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické 
ve výši 13 974,36 tis. Kč v položce Oprava a údržba

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 38 z 52



C) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora

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

 Termín: 24. 2. 2020

37. Stanovení minimální výše objemu finančních prostředků - účelově určena pro ZŠ a MŠ na 
opravu a údržbu svěřeného majetku pro rok 2020

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

PhDr. Müllerová, PhD.: vychází ze schváleného rozpočtu, kde máme v DZ vklad informací
toho, že byl navýšen příspěvek na provoz
- dotčené navýšení bude příspěvkovými organizacemi použito na provedení oprav a údržby 
svěřeného majetku
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

884/35R/20
Stanovení minimální výše objemu finančních prostředků - účelově určena pro 
ZŠ a MŠ na opravu a údržbu svěřeného majetku pro rok 2020

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. minimální výše objemů finančních prostředků, které musí jednotlivé příspěvkové 
organizace z oblasti školství (základní školy a mateřské školy) účelově vynaložit na opravu 
a údržbu jim svěřeného majetku v roce 2020, v členění dle přílohy usnesení č. 1 

B) pověřuje
  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ
a) k převzetí „Plánů oprav a údržby p. o. na rok 2020,“ které budou zpracovány dle pokynů 
OMOŠ příspěvkovými organizacemi z oblasti školství (základní školy a mateřské školy)

38. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době jarních prázdnin školního roku 
2019/2020

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

PhDr. Müllerová, PhD.: vychází z nové směrnice o řízení příspěvkových organizací
Ing. Nechybová: zbytková kompetence Rady
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- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
zdržel se - Ing. Nechybová, nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

885/35R/20
Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době jarních prázdnin 
školního roku 2019/2020

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době jarních prázdnin školního roku 2019/2020 v souladu s § 3 odst. 2 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v platném znění

a) Mateřská škola U Plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace od 6. do 7. 2. 2020
b) Základní škola a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace od 
3. do 7. 2. 2020 na 6:00–13:00 hod.
c) Základní škola a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace 
od 3. do 7. 2. 2020
d) Základní škola a Mateřská škola, Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace 
od 3. do 9. 2. 2020

B) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v mateřských školách 
uvedených v bodě A)

39. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ústí 
nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace

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

PhDr. Müllerová, PhD.: vyhlášení VŘ, jmenování komise a nástup nového vedení k
1. 8. 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

886/35R/20
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Mgr. Olgy Polákové na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Ústí 
nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2020 v souvislosti s jejím 
odchodem do starobního důchodu

B) děkuje
  

1. Mgr. Olze Polákové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve 
školství

C) vyhlašuje
  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Ústí 
nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace

D) schvaluje
  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení

E) jmenuje
  

1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní 
školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
Mgr. Martin Kolský, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Jindra Šteflová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje
PaedDr. Jana Hornová, školní inspektorka České školní inspekce
Mgr. Miluše Studecká, pedagogický pracovník ZŠ Hluboká
Martina Taussigová, členka školské rady ZŠ Hluboká
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F) ukládá
  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2020 jmenován nový ředitel 
Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace

 Termín: 1. 8. 2020

40. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti z Fondu Ústeckého kraje - DDM
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.: žádost o příspěvek z fondu ve výši 316 tis. Kč
- použití na finanční zabezpečení účasti na pětidenních oslavách pořádaných k výročí 800 let 
ruského města Vladimir
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

887/35R/20
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti z Fondu Ústeckého kraje - DDM

Rada města po projednání

 souhlasí
  

1. s podáním žádosti Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, IČ 75150131, o dotaci z Fondu 
Ústeckého kraje - Individuální dotace na finanční zabezpečení účasti při oslavách 800 let 
ruského města Vladimir

41. Poskytnutí peněžitých darů
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora

Bc. Gloserová: poskytnutí peněžitých darů ve výši 15 tis. Kč pro 3 dětské domovy
- finanční prostředky jsou určeny na volnočasové aktivity
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

889/35R/20
Poskytnutí peněžitých darů

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 15 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov a Školní 
jídelna, p. o., IČO: 44555440, se sídlem Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, zastoupené 
paní ředitelkou Mgr. Hanou Melzerovou, MBA, na volnočasové aktivity dětí
b) ve výši 15 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov a Školní 
jídelna, p. o., IČO: 44555237, se sídlem Tisá 280, 403 36 Tisá, zastoupené panem ředitelem 
Dr. Milanem Vostrým, na volnočasové aktivity dětí
c) ve výši 15 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov a Školní 
jídelna Ústí nad Labem, p. o., IČO: 44555245, se sídlem Špálova 2712/2, 400 11 Ústí nad 
Labem, zastoupené paní ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Novotnou, na volnočasové aktivity 
dětí

42. Memorandum o vzájemné spolupráci
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: společnost Centropol Traiding, s. r. o. koupila od města pozemky
v Předlicích – chce na pozemcích investovat
- memorandum je bezúplatné, jde pouze o vzájemnou podporu
- město chce spolupracovat s Centropolem
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

850/35R/20
Memorandum o vzájemné spolupráci

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci směřující k realizaci projektu ve veřejném 
zájmu mezi městem Ústí nad Labem, společností Centropol Trading, s.r.o. a městským 
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obvodem Ústí nad Labem- město

43. Zmocnění pro MO Střekov
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: podání žádosti paní místostarostky o dotaci na Krajském úřadu
- potřeba zmocnění ze strany města
- náš dotaz na zajištění jejich spolufinancování?
- žádné peníze po městě by chtít neměli
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

851/35R/20
Zmocnění pro MO Střekov

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov podat žádost 
Ústeckému kraji na poskytnutí dotace z dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 
2020“ na opravu pomníků a křížů ve správě městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov, 
Církvice, Sebuzín

2. informaci o zajištění financování akce dle bodu A) 1. plně ze strany městského obvodu 
Ústí nad Labem - Střekov

B) schvaluje
  

1. udělení zmocnění pro Mgr. Alešu Kymličkovou, místostarostku městského obvodu Ústí 
nad Labem - Střekov, na akci dle bodu A) 1.

44. Rezignace na funkci vedoucího právního odboru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru

Mgr. Studenovský: přizvána kolegyně paní Mgr. et Mgr. Alena Nováková
- rezignace na funkci vedoucího právního odboru MmÚ k 31. 1. 2020
- pověření řízení právního odboru MmÚ Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou od 1. 2. 2020 do doby 
jmenování nového vedoucího právního odboru MmÚ
Mgr. et Mgr. Nováková: představení se, životopis
Mgr. Vlach: pověřujeme my jako Rada?
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Mgr. Studenovský: ano
- VŘ vyhlásit v dubnu
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

852/35R/20
Rezignace na funkci vedoucího právního odboru

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Mgr. Miloše Studenovského na funkci vedoucího právního odboru MmÚ k 31. 
1. 2020

B) pověřuje
  

1. Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou
a) řízením právního odboru MmÚ od 1. 2. 2020 do doby jmenování nového vedoucího 
právního odboru MmÚ

45. Rozpočtové opatření FO a OSR - úhrada penále v projektu Revitalizace Domu kultury - 
část C, D

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: zkusíme požádat o prominutí penále
Ing. Nechybová: požádáme Generální finanční ředitelství o prominutí penále
Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v upraveném znění: rozšíření usnesení o bod C) ukládá
Mgr. Studenovskému do 29. 2. 2020 zažádat Generální finanční ředitelství o prominutí
penále ve výši 81 613,-Kč

          
  

         

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

862/35R/20
Rozpočtové opatření FO a OSR - úhrada penále v projektu Revitalizace Domu 
kultury - část C, D
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Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věci odvolání statutárního města Ústí 
nad Labem proti platebnímu výměru č. 12/2014 ze dne 7.1.2014 Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad na odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. 
CZ 1.09/1.1.00/15.00584 s názvem Revitalizace Domu kultury-část C, D

2. informaci o platebním výměru č. 2/2020 ze dne 17.1.2020 Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad na penále za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. 
CZ 1.09/1.1.00/15.00584 s názvem Revitalizace Domu kultury-část C, D

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru strategického rozvoje ve výši 81,61 tis. 
Kč k zajištění zdrojů na úhradu penále za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. CZ 
1.09/1.1.00/15.00584 s názvem Revitalizace Domu kultury-část C, D:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 81,61 tis. Kč 
v položce finanční rezerva

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení 
projektů a dotací o částku 81,61 tis. Kč v položce ostatní výdaje oddělení projektů a dotací

2. úhradu platebního výměru č. 2/2020 ze dne 17.1.2020 Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na penále za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. CZ 
1.09/1.1.00/15.00584 s názvem Revitalizace Domu kultury-část C, D ve výši 81 613,- Kč 
do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto platebního výměru

C) ukládá
  

Mgr. Miloši Studenovskému

1. požádat Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o prominutí penále ve 
výši 81.613,- Kč

 Termín: 29. 2. 2020

46. Pronájem prostor v budově Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: jedná se o schválení záměru pronájmu a souhlas s uzavřením smlouvy, následně
zveřejnění s ČVUT Praha, pracoviště v Děčíně
- části vědecké činnosti, části jídelny – tyto prostory mohou být využívány, aby z nich byl příjem
- cena nájmu odpovídá ceně ze znaleckého posudku 600,- Kč/m2/rok
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

878/35R/20
Pronájem prostor v budově Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 3083 v k. ú. Ústí nad Labem pro instituci České 
vysoké učení technické v Praze, IČ 68407700, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín, za 
těchto podmínek:
a) předmět pronájmu: prostory umístěné v části budovy „C“ v 1. NP o celkové výměře 
389,87 m2
b) prosté nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/měsíc bez DPH, tj. celkem 19.493,50,- 
Kč/měsíc
c) pronájem na dobu neurčitou
d) účel pronájmu: uskutečňování vzdělávací, vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a 
tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy
e) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu a úklid
f) bezdlužnost nájemce vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

2. uzavření smlouvy o pronájmu dle bodu A)1. s institucí České vysoké učení technické v 
Praze, IČ 68407700, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín, po uplynutí zákonné lhůty 
zveřejnění záměru pronájmu

47. Metropolnet a.s. – Předběžnou účetní uzávěrku za rok 2019
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová, PhD.: Metropolnet předkládá předběžnou účetní závěrku
- žádá RM o schválení strategických cílů rozvoje společnosti Metropolnet pro období 2021 až 2025
- v bodě 2. v souladu se stanovami společnosti vyplacení mimořádných odměn členům 
představenstva a DR – k tomu bylo připraveno i kolovadlo
Mgr. Ing. Nedvědický: k bodu 2 – jak se dospělo k té částce?
předvolán pan Jiří Knápek: žádný konkrétní výpočet to není
- věc, na které jsme se shodli
- končí úsek, kdy jsme splnili nějaké cíle při zadávání
Mgr. Ing. Nedvědický: jak jsme spokojeni s digitalizací?
Mgr. Habrová: projekt digitalizace agend – s některými věcmi nejsme spokojeni
- dílo se na konci roku předalo s několika výhradami
- na výhradách se bude teď pracovat
p. Knápek: projekt měl 16 dílčích částí
Ing. Nechybová: není mi jasné, proč bereme teď na vědomí předběžné informace o předběžné
účetní závěrce
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p. Knápek: končí nám období, kdy jsme měli připravenou strategii
- nejdůležitější jsou tři cíle, podle kterých bychom na ty věci měli navázat
- cíle: rozvoj Smart věcí, na které se Metropolnet podílí, pokračování digitalizace, tak jak se bude 
měnit legislativa, klientská bezpečnost
Mgr. Ševcovic: v DZ je, že pro organizace města budete zajišťovat rozvoj elektronizace
- jedná se o organizace typu školy, školky?
p. Knápek: ano, zatím těch projektů moc není
- Metropolnet jim nabídne návrh zpracování webových stránek, aby byly v souladu s legislativou
- do konce září to bude připravené
Mgr. Habrová: formulace usnesení
Ing. Nechybová: při podepisování materiálů jsem narazila na to, že např. MS nebo Zoo
předkládají materiál, nebo jsou ti, kteří zpracovávají podklady, nebo se jich to dotýká,
ale oni ten materiál nevidí
- je technický problém, aby měli také tento systém? Aby k nim měli přístup?
p. Knápek: problém to určitě není, je to technicky řešitelná věc
Mgr. Habrová: jde to i v případě, že nejsou ty organizace připojeny na technickou síť?
p. Knápek: ano, jde to řešit
Mgr. Ing. Nedvědický: návrh na úpravu v usnesení: v bodě B) vymazat bod číslo 2

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v upraveném znění: RM po projednání dle § 102,
ods. 2, písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako jediný
společník Metropolnet, a.s.

          
  

         

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

Metropolnet a.s. – Předběžnou účetní uzávěrku za rok 2019

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informaci o předběžné účetní uzávěrce společnosti Metropolnet, a.s.

B) schvaluje
  

1. Strategické cíle rozvoje společnosti Metropolnet pro období 2021 až 2025:
a) Rozvoj SMART City a nových technologií ve spolupráci s organizacemi Ústeckého kraje 
a Univerzitou J. E. Purkyně
b) Rozvoj elektronizace veřejné správy pro město a organizace města
c) Rozvoj v oblasti kybernetické bezpečnosti pro město a organizace města

2. V souladu se stanovami společnosti (článek IX, písmeno h.) vyplacení mimořádných 
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odměn členům představenstva a dozorčí rady

48. Přerušení provozu školních družin v době pololetních a jarních prázdnin školního roku 
2019/2020

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

PhDr. Müllerová, PhD.: obdobný případ jako předešlý bod
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
zdržel se - Ing. Nechybová, nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

888/35R/20
Přerušení provozu školních družin v době pololetních a jarních prázdnin 
školního roku 2019/2020

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době pololetních prázdnin tj. 31. 1. 2020 a jarních prázdnin 3. 2. – 9. 2. 2020 
školního roku 2019/2020 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, v platném znění

a) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
e) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
g) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
i) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
j) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
l) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
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p) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
s) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin základních škol uvedených v 
bodě A

49. Rozpočtové opatření FO - dotace pro městský obvod Střekov z investiční rezervy MmÚ
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

890/35R/20
Rozpočtové opatření FO - dotace pro městský obvod Střekov z investiční rezervy 
MmÚ

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření FO – účelové neinvestiční a investiční dotace pro MO Střekov ve 
výši
2 500 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 2 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 2 300 tis. Kč v položce 
dotace pro MO Střekov na provoz takto:
– opravy chodníků ve správě MO Střekov ve výši 1 000 tis. Kč
– revitalizace DH Olšinky ve výši 300 tis. Kč
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– revitalizace hřiště Truhlářova ve výši 1 000 tis. Kč

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 200 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov - kontejnerová stání“

50. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Střekov do jeho 
rozpočtu r. 2020

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
nepřítomen - Mgr. Ing. Nedvědický

891/35R/20
Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Střekov 
do jeho rozpočtu r. 2020

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Střekov účelově určených, ale v 
roce 2019 nedočerpaných, do rozpočtu MO Střekov r. 2020, poskytnutých v r. 2018 z 
rozpočtu MmÚ, ponechaných MO Střekov do rozpočtu roku 2019, určených na investiční 
akci „Rekonstrukce objektu Truhlářova 1592/32“

2. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Střekov účelově určených, ale v 
roce 2019 nedočerpaných, do rozpočtu MO Střekov r. 2020, poskytnutých v r. 2019 z 
rozpočtu MmÚ, určených na neinvestiční akci „Výměna oken budovy v ul. Žukovova 
546/15“

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Lukáš Konečný
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Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – Rada města
ZM – Zastupitelstvo města
OKSS – Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
DZ – důvodová zpráva
VH – valná hromada
ÚP – územní plán
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