
Z á p i s

z 37. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 2. 3. 2020

Omluveni: Ing. Pavel Tošovský – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Eva Nováková

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 37. 
schůze Rady.

Diskuse proběhla .

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 30 za bod č. 27
- bodu č. 31 za bod č. 20

Dodatečně byly zařazeny body:

30. Stanovení platu statutární zástupkyni ředitelky Domova pro seniory Dobětice,
příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

31. Rozpočtové opatření ODM - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

32. Zmocnění k podání žádosti o dotaci pro J. Šimanovského
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník úřadu

33. Rozpočtové opatření OMOŠ, FO a OHS
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

Na stůl byly předloženy body:
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Materiál k bodu č. 2

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 30

         

Schválený program:

1. Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Novákovou

2. Rozpočtová opatření FO – dotace pro městské obvody z investiční rezervy MmÚ

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kulturní aktivity

4. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město na azylanty

5. Veřejná zakázka „Revoluční- velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – 
zhotovitel stavby

7. Dotace Ústeckého kraje

8. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - schválení akceptace 
dotace z Operačního programu Technická pomoc

9. Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II

10. Rozpočtové opatření OSR a OKSS – MRS VstupenkyÚstí

11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D314010527 projektu „Nevyhazuj to, 
kompostuj“

12. Nabytí pozemků v k. ú. Vaňov formou bezúplatného převodu

13. Nabytí části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Hostovice u Ústí n. L. formou darování

14. Záměr prodeje objektu V Ústraní č.p. 132, k.ú. Neštěmice

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1000/3 v k. ú. Všebořice

16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

17. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov

18. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 810/1 v k. ú. Ústí nad Labem

19. Záměr pachtu pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř

20. Ukončení nájemní smlouvy SML 1015045 - UFO o. s.

21. Vzory smluv v oblasti volnočasových aktivit a sportu pro rok 2020

22. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020 

23. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím 

25. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Činoherní studio 
města Ústí nad Labem, p. o. 
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26. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství

27. Přerušení provozu školních družin v době velikonočních prázdnin školního roku 2019/2020

28. Změna organizačního řádu MmÚ

29. Poskytnutí peněžitého daru

30. Stanovení platu statutární zástupkyni ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace

31. Rozpočtové opatření ODM - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

32. zmocnění k podání žádosti o dotaci pro J. Šimanovského

33. Rozpočtová opatření OMOŠ, FO a OHS

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Novákovou
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník úřadu

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

933/37R/20
Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Novákovou

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. zmocnění pro Mgr. et Mgr. Novákovou, pověřenou řízením právního odboru MmÚ, k 
zastupování města ve vybraných oblastech

2. Rozpočtová opatření FO – dotace pro městské obvody z investiční rezervy MmÚ
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v upraveném znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o sloučení bodů č. 2, 3, 4, bod č. 2 v upraveném znění usnesení: 
9,0,0

934/37R/20
Rozpočtová opatření FO – dotace pro městské obvody z investiční rezervy MmÚ

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových investičních dotací pro 
MO město v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku
2 500 tis. Kč - Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku
1 500 tis. Kč na investiční akci „MO město – dětská hřiště na území MO město“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku
1 000 tis. Kč na investiční akci „MO město – úprava ploch před požární zbrojnicí 
Skorotice“

2. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových investičních a 
neinvestičních dotací pro MO Neštěmice v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku
2 500 tis. Kč - Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku
150 tis. Kč na investiční akci „MO Neštěmice – výstavba schodiště v ulici Žežická (Krásné 
Březno)“
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 350 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Neštěmice na provoz (oprava chodníku v ulici Sibiřská - Neštěmice)

3. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro 
MO Severní Terasa v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku
2 500 tis. Kč - Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 500 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Severní Terasa na provoz (opravy chodníků a schodišť dle specifikace 
uvedené v žádosti MO)

B) bere na vědomí
  

1. bod 2) žádosti MO město ze dne 19.2.2020

C) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora
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a) projednat s vedením MO město jejich žádost ze dne 19. 2. 2020

 Termín: 13. 3. 2020

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kulturní aktivity
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

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

          
  

         

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

935/37R/20
Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kulturní aktivity

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 400 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 400 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO v celkové výši 1 400 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon státní 
správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované v žádostech MO, z toho:
- MO město 300 tis. Kč
- MO Severní Terasa 500 tis. Kč
- MO Neštěmice 300 tis. Kč
- MO Střekov 300 tis. Kč

4. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město na azylanty
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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936/37R/20
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město na azylanty

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 14,44 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 14,44 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 14,44 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

5. Veřejná zakázka „Revoluční- velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

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

          
  

         

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

937/37R/20
Veřejná zakázka „Revoluční- velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revoluční – 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:

1. STRABAG a. s.
2. ALGON, a.s.
3. Vodohospodářské stavby, s. r. o.
4. PETROM STAVBY, a. s.
5. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
6. INSKY spol. s.r.o.

B) rozhoduje
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1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revoluční – velkoplošná oprava vozovky“, 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 1 258 907,- Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revoluční – velkoplošná oprava 
vozovky“ dle ustanovení § 122 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 následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
V případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revoluční – velkoplošná oprava vozovky“ 
dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – 
zhotovitel stavby

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

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

          
  

         

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

938/37R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 
Labem“ – zhotovitel stavby

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 12 600 
000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 
Labem“ – zhotovitel stavby

B) pověřuje
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1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, 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 
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby, včetně 
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP
b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková, pověřená řízením PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP
b) Bc. Jana Ušáková, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP
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

7. Dotace Ústeckého kraje
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

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

          
  

         

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

939/37R/20
Dotace Ústeckého kraje

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. návrh žádosti o poskytnutí dotace od Ústeckého kraje v roce 2020 (viz. tabulka č. 1)

B) ukládá
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Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli městské policie

a) předložit schválený návrh o poskytnutí dotace na Krajský úřad Ústeckého kraje

 Termín: 3. 3. 2020

8. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - schválení akceptace 
dotace z Operačního programu Technická pomoc

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování všech bodů č. 8, 9, 10, 11: 9,0,0

940/37R/20
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - schválení 
akceptace dotace z Operačního programu Technická pomoc

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/1 z Operačního 
programu Technická pomoc ze dne 11. 2. 2020
2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace ve výši 7 119,38 tis. Kč z Operačního programu Technická pomoc formou 
akceptace v monitorovacím systému MS2014+

C) ukládá
  

Ing. Martinovi Dlouhému, vedoucímu OSR

a) elektronickým podpisem potvrdit souhlas s Podmínkami v monitorovacím systému 
MS2014+

 Termín: 31. 3. 2020

9. Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 9 z 29



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

          
  

         

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

941/37R/20
Rozpočtové opatření OSR a KT – MAP II

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru strategického rozvoje a kanceláře 
tajemníka v celkové výši 254,87 tis. Kč – převod finančních prostředků na úhradu nákladů 
v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení 
projektů a dotací o částku 254,87 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a 
dotací
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 254,87 tis. 
Kč na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce Mzdové prostředky 190,40 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 64,47 tis. Kč.

10. Rozpočtové opatření OSR a OKSS – MRS VstupenkyÚstí
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

          
  

         

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

942/37R/20
Rozpočtové opatření OSR a OKSS – MRS VstupenkyÚstí
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Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb v celkové výši 492,30 tis. Kč takto:

a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve výši 492,30 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje o částku 
432,99 tis. Kč v položce Oddělení cestovního ruchu

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 
služeb o částku 59,31 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti

11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D314010527 projektu „Nevyhazuj to, 
kompostuj“

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

          
  

         

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

943/37R/20
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D314010527 projektu „Nevyhazuj 
to, kompostuj“

Rada města po projednání

 bere na vědomí
  

1. změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí (dále 
jen OPŽP) ze dne 6. 2. 2020 v rámci projektu „Nevyhazuj to, kompustuj“ registrační číslo 
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467, na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna) č. 115D314010527

12. Nabytí pozemků v k. ú. Vaňov formou bezúplatného převodu
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 + 31: 
9,0,0

944/37R/20
Nabytí pozemků v k. ú. Vaňov formou bezúplatného převodu

Rada města po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s bezúplatným převodem pozemků
a) p. č. 96/4 o výměře 695 m2, trvalý travní porost,
b) p. č. 96/5 o výměře 376 m2, trvalý travní porost,
c) p. č. 97 o výměře 28 m2, trvalý travní porost,
d) p. č. 102 o výměře 262 m2, ostatní plocha - neplodná půda,
e) p. č. 127/2 o výměře 135 m2, zahrada,
f) p. č. 138 o výměře 120 m2, trvalý travní porost,
vše v k. ú. Vaňov, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, příslušného hospodařit s 
majetkem státu

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 27. 4. 2020

13. Nabytí části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Hostovice u Ústí n. L. formou darování
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

945/37R/20
Nabytí části pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Hostovice u Ústí n. L. formou darování

Rada města po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím části pozemku o výměře cca 1 450 m2, ostatní plocha – silnice, k. ú. Hostovice 
u Ústí nad Labem, formou darování od Ústeckého kraje, IČ 70892156, do vlastnictví 
statutárního města Ústí nad Labem 

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 27. 4. 2020

14. Záměr prodeje objektu V Ústraní č.p. 132, k.ú. Neštěmice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

946/37R/20
Záměr prodeje objektu V Ústraní č.p. 132, k.ú. Neštěmice

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p.č. 496 v k.ú. Neštěmice, o výměře 1 360 m2, jehož součástí je 
objekt č.p. 132, za podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 643.630,-Kč
b) žadatel předloží záměr využití nemovitosti
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
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15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1000/3 v k. ú. Všebořice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

947/37R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1000/3 v k. ú. Všebořice

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1000/3 o výměře cca 310 m2 z celkové výměry 3565 
m2 v k. ú. Všebořice

16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

948/37R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 193 m2 v k. ú. Krásné Březno

17. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
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Ing. Dařílek: bez úvodního slova
Mgr. Ing. Nedvědický: hlásí podjatost
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

949/37R/20
Záměr prodeje částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. záměr prodeje částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov, označených dle geometrického 
plánu jako

a) pozemek p. č. 776/1 o výměře 19 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 770/1
b) pozemek p. č. 776/2 o výměře 24 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 771
c) pozemek p. č. 776/3 o výměře 27 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 773
d) pozemek p. č. 776/4 o výměře 46 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 775
e) pozemek p. č. 776/5 o výměře 22 m2 pro vlastníka pozemků p. č. 777/1 a 777/2
f) pozemek p. č. 776/6 o výměře 5 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 780
g) pozemek p. č. 776/7 o výměře 5 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 781
h) pozemek p. č. 776/8 o výměře 16 m2 pro vlastníka pozemků p. č. 784/1 a 784/2
i) pozemek p. č. 776/9 o výměře 8 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 785/1
j) pozemek p. č. 776/10 o výměře 5 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 788
k) pozemek p. č. 776/11 o výměře 5 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 790
l) pozemek p. č. 776/12 o výměře 6 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 791

za těchto podmínek:
I. kupní cena ve výši min. 300,- Kč/m2
II. kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
III. nabyvatelé uhradí náklady spojené s prodejem
IV. bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

18. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 810/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

950/37R/20
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 810/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

 neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 810/1 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

19. Záměr pachtu pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: vzhledem k rozsahu pozemku návrh na pachtovné ve výši min. 4 000,-Kč/ha/rok
- do záměru se nikdo nepřihlásil
- po projednání MK předložen návrh na snížení pachtovného na částku ve výši min. 2.500,- 
Kč/ha/rok
- čeká se, jestli se někdo nepřihlásí
Ing. Nechybová: cena je obvyklá?
Ing. Dařílek: ano, cena 2.500,- Kč je obvyklá
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

952/37R/20
Záměr pachtu pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř

Rada města po projednání

 upravuje
  

1. usnesení RM č. 432/17R/19 ze dne 1. 7. 2019 v bodě A) 1. a) následovně:
a) částka „4.000,- Kč“ se nahrazuje částkou „2.500,- Kč“
b) ostatní text zůstává nezměněn
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20. Ukončení nájemní smlouvy SML 1015045 - UFO o. s.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: návrh na ukončení smlouvy ke 2. 3. 2020
- návrh RM neschválit prominutí nájemného za rok 2020
- návrh na usnesení v upraveném znění: schvaluje A) ukončení nájemní smlouvy SML
- 1015045 ze dne 5. 9. 2012 dohodou ke dni 2. 3. 2020
neschvaluje B) prominutí nájemného za rok 2020

          
  

         

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

953/37R/20
Ukončení nájemní smlouvy SML 1015045 - UFO o. s.

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. ukončení nájemní smlouvy SML 1015045 ze dne 5. 9. 2012 dohodou ke dni 2. 3. 2020

B) neschvaluje
  

1. prominutí nájemného za rok 2020

21. Vzory smluv v oblasti volnočasových aktivit a sportu pro rok 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů 21, 22, 23: 9,0,0

954/37R/20
Vzory smluv v oblasti volnočasových aktivit a sportu pro rok 2020

Rada města po projednání
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 schvaluje
  

1. znění Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. znění Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení

22. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

955/37R/20
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 
2020 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro rok 2020

23. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Bc. Čmejlová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

956/37R/20
Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ
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Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a odboru městských 
organizací a školství v celkové výši 100,00 tis. Kč takto:

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním rozpočtovaných
neinvestičních výdajů v celkové výši 100,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 50,00 tis. Kč v položce 
Oblast kultury
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Domu dětí a 
mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na materiální vybavení Dance Centre Marveci

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

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

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

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 24, 25, 26, 27 + 30: 9,0,0

957/37R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 160,91 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení provozně technické o 
částku 160,91 tis. Kč, v položce Nákup DDHM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 70,91 tis. Kč na nákup 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 19 z 29



drobného dlouhodobého hmotného majetku
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí investičního 
příspěvku Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové 
organizaci ve výši 90 tis. Kč na akci „MŠ Vyhlídka – pořízení SchoolBoardu 65“

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Základní škola Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6 v požadované výši 83,85 tis. Kč na pronájem sportovních hřišť 
pro výuku tělesné výchovy

C) ukládá
  

1. Mgr. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy, Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení
na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku

 Termín: 31. 12. 2020

  
2. Bc. Evě Duffkové, ředitelce Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení
na pořízení „SchoolBoardu 65“

 Termín: 31. 12. 2020

25. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Činoherní studio 
města Ústí nad Labem, p. o. 

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

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

          
  

         

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

958/37R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro 
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Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1 350 tis. Kč - 
zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 350 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Činohernímu studiu 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
1 350 tis. Kč na realizaci projektu „Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.“

26. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství

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

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

          
  

         

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

959/37R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství

Rada města po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 837,32 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 837,32 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci ve 
výši 137,94 tis. Kč na akci „ZŠ Palachova – zpracování studie proveditelnosti – Výzva č. 
92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
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c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové 
organizaci ve výši 143,99 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Nová – zpracování studie 
proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve 
výši 139,15 tis. Kč na akci „ZŠ Neštěmická – zpracování studie proveditelnosti – Výzva č. 
92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci 
ve výši 137,94 tis. Kč na akci „ZŠ Pod Vodojemem – zpracování studie proveditelnosti – 
Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 
organizaci ve výši 133,10 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Jitřní – zpracování studie 
proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve 
výši 145,20 tis. Kč na akci „ZŠ Rabasova - zpracování studie proveditelnosti – Výzva č. 92 
IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“

B) ukládá
  

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na zpracování 
studie proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony“ 

 Termín: 31. 3. 2020

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení na zpracování 
studie proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony“ 

 Termín: 31. 3. 2020

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení na zpracování 
studie proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony“ 

 Termín: 31. 3. 2020
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4. PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena e) tohoto usnesení na zpracování 
studie proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony“ 

 Termín: 31. 3. 2020

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena f) tohoto usnesení na zpracování 
studie proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony“ 

 Termín: 31. 3. 2020

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena g) tohoto usnesení na zpracování 
studie proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony“ 

 Termín: 31. 3. 2020

27. Přerušení provozu školních družin v době velikonočních prázdnin školního roku 
2019/2020

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

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

          
  

         

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

960/37R/20
Přerušení provozu školních družin v době velikonočních prázdnin školního roku 
2019/2020

Rada města po projednání

A) schvaluje

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 23 z 29



  

1. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době velikonočních prázdnin tj. 9. 4. 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, Palachova 400/37, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
d) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
i) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
j) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
l) Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
p) 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

28. Změna organizačního řádu MmÚ
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník úřadu

Mgr. Studenovský: přesun jednoho tabulkového místa z OIÚP
do kanceláře primátora – za účelem přesunu pana Charváta
- přesun 2. krizového referenta do přímého řízení primátora města
- změna rámcové náplně OMOŠ - dílčí činnost v návaznosti na směrnici, pravidla pro ředitele 
příspěvkových organizací, umožňuje vedoucí odboru, aby svěřovala a přebírala potřebný movitý a 
nemovitý majetek
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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962/37R/20
Změna organizačního řádu MmÚ

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. s účinností od 1. 4. 2020 změnu Organizačního řádu MmÚ takto:
a) přesun 1 tabulkového místa z odd. městského architekta odboru investic a územního 
plánování do kanceláře primátora
b) vyčlenění tabulkového místa referenta krizového a havarijního plánování z kanceláře 
primátora do přímého řízení primátorem města
c) přílohu č. 1 organizačního řádu v aktuálním znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávyd4) 
změnu pracovní náplně činností odboru městských organizací a školství dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy

29. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

Mgr. Ing. Nedvědický: předložena žádost o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč
Krajské zdravotní, a.s.
- částečné pokrytí nákladů s pořádáním odborné konference 18. Perinatologické dny Ústeckého 
kraje
- konání dne: 11. – 12. 6. 2020
- každoroční akce
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

963/37R/20
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 20 tis. Kč subjektu Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, který je zastoupen generálním ředitelem Ing. 
Petrem Fialou, na odbornou konferenci 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje

30. Stanovení platu statutární zástupkyni ředitelky Domova pro seniory Dobětice, 
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příspěvkové organizace
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

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

          
  

         

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

961/37R/20
Stanovení platu statutární zástupkyni ředitelky Domova pro seniory Dobětice, 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání

 stanovuje
  

1. Evě Svobodové DiS., statutární zástupkyni ředitelky Domova pro seniory Dobětice, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 3. 2020 (platový výměr č. 4/2020)

31. Rozpočtové opatření ODM - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

          
  

         

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

951/37R/20
Rozpočtové opatření ODM - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

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 745,29 tis. Kč
do rozpočtu roku 2020 takto :
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2019 
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 745,29 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 
745,29 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

32. zmocnění k podání žádosti o dotaci pro J. Šimanovského
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník úřadu

Mgr. Studenovský: žádost o zmocnění pro pana starostu Šimanovského – MO Severní Terasa
- podání žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje o dotaci ve výši 200.000,- Kč
- částečná úhrada nákladů - oslavy 20. výročí Ústeckého kraje
- částečné financování z vlastních zdrojů
- návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

964/37R/20
zmocnění k podání žádosti o dotaci pro J. Šimanovského

Rada města po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost o zmocnění starosty městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, p. J. 
Šimanovského, k podání žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje o poskytnutí dotace ve 
výši 200.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s vystoupením orchestru SDOB na 
Open Air koncertu v rámci oslav 20. výročí založení VÚSC – Ústecký kraj

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

B) schvaluje
  

1. udělení zmocnění pro Jaroslava Šimanovského, starostu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Severní Terasa, na akci dle bodu A) 1.

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

PhDr. Müllerová, PhD.: reakce na koronavirus
- finanční prostředky na nákup dezinfekčních prostředků na dezinfekci rukou pro MŠ, ZŠ, Domovy 
pro seniory (dezinfekce, SAVO)
- finance půjdou do rozpočtu OHS
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- finance vychází z počtu tříd na jednotlivých MŠ a ZŠ, z počtu tříd v jeslích a klientů v Domovech 
pro seniory
Mgr. Ševcovic: jaký druh gelů se bude nakupovat?
PhDr. Müllerová, PhD.: s OHS se bude řešit, velká balení
Mgr. Vlach: minulý týden návštěva 3 zařízení, probrání témata s klienty, žádná přehnaná
panika není
- ředitelé sami dělají z vlastní iniciativy opatření, předzásobení některých druhů potravin
Mgr. Ševcovic: KHS – nelíbí se mi jejich jednání
- nemůže se zbavovat povinnosti podle legislativy, kterou má na starost
- ředitelé nemohou sami vyhlašovat karanténu
Mgr. Ing. Nedvědický: proběhla konzultace s epidemioložkou – postup na stránkách
- online každá nová informace
- jsme připraveni svolat bezpečnostní radu
PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění

          
  

         

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

965/37R/20
Rozpočtová opatření OMOŠ, FO a OHS

Rada města po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu finančního odboru a odboru hospodářské 
správy ve výši 544,50 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 544,50 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 544,50 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje, na zajištění dezinfekčních prostředků v rámci preventivních opatření k 
zabránění šíření infekčních chorob

2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací a školství a 
odboru hospodářské správy ve výši 255,50 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
255,50 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 255,50 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje, na zajištění dezinfekčních prostředků v rámci preventivních opatření k 
zabránění šíření infekčních chorob

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 28 z 29



Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Eva Nováková

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
MK - majetková komise
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