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Z Á P I S 

z 38. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 16. 12. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 8:20 hod. 

 

Omluveni:  nikdo 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Renata Zrníková 

   Lukáš Konečný 

 

 

Zapisovatelka: Jana Škarohlídová, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

54. Podání nových žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro 

osoby s mezinárodní ochranou 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

55. Odkup inscenací Činoherním studiem města Ústí nad Labem, p. o. od spolku 

Činoherák Ústí  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

56. Rozpočtové opatření Odboru, školství, kultury, sportu a sociální služeb a finančního 

odboru 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

57. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí – státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

58. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

59. Rozpočtové opatření Kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

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

základního kapitálu společnosti FK ÚL a.s. 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

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

marketingová smlouva Hokej Ústí nad Labem s. r. o. 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 
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62. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 – mimořádné sportovní výkony 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

Návrh na předřazení bodu č. 60 za bod č. 2. 

 

Hlasování o programu: 6,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

upravený materiál č. 47 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 16, 18, 19, 21, 27, 33, 45, a 47. 

 

Poznámka: 

 na 10,00 h přizván k bodu č. 20 DpMUL – předseda představenstva Ing. Matějka a Ing. 

Turek, Ph.D. 

 přizváni k bodu č. 16 MNET a. s. - Mgr. Jan Hofman a p. Knápek, členové představenstva 

(čas neupřesněn) 

 na 10,00 h přizván k bodu č. 47 Ing. Lubomír Moudrý  

 

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

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Habrová: jeden nesplněný bod – není to vina nikoho ze zaměstnanců  

- jsme závislí na spolupráci s KÚ – jde o uzavření smlouvy na projekt Labská stezka  

- momentálně leží smlouva a podklady na KÚ – projednávají připomínky 

- s ODM domluveno, že se to dá do RM dne 24. 2. 2016 

- návrh na usnesení: RM po projednání: 

A) bere na vědomí: 1. informaci o plnění usnesení RM 

B) schvaluje: 1. změnu termínu plnění usnesení č. 830/15 na 24. 2. 2016 

 

Ing. Nechybová: důrazně žádám – jakmile budou některá usnesení nesplněná, bude předložen 

materiál s číslem usnesení a textem usnesení, aby bylo zjevné, k čemu se to váže a dále 

doplnit termín rady, kdy bylo usnesení schváleno 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

891/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 
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B) s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění usnesení 

a) 830/15 na 24. 2. 2016 

 

 

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

základního kapitálu společnosti FK ÚL a.s. 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: navýšení ZK FK a.s. 

- 23. 9. 2015 ZM schváleno, že pokud dojde k odkupu akcií, bude navýšen ZK              

o 3 mil. Kč 

- ZK bude navýšen na 7,5 mil. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

892/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – navýšení základního kapitálu společnosti FK ÚL a.s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na navýšení základního kapitálu společnosti 

Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva o částku 3 000 tis. Kč 

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

a sociálních služeb ve skupině č. 03 na akci “Zvýšení základního kapitálu 

společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s.“ o částku  

3 000 tis. Kč  

 

 

2. RO  FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO  

 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

893/15 

RO  FO – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO v celkové výši 437,81 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 437,81 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové 

organizace v celkové výši 437,81 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých 

na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské  4,21 tis. Kč 

ZŠ Školní náměstí  59,34 tis. Kč 

ZŠ a ZUŠ Husova  30,02 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova  8,94 tis. Kč 

Fakultní ZŠ  10,86 tis. Kč 

ZŠ Stříbrnická  26,74 tis. Kč 

ZŠ Anežky České  4,80 tis. Kč 

ZŠ Hlavní  5,59 tis. Kč 

ZŠ Rabasova  8,22 tis. Kč 

MŠ Pohádka  4,89 tis. Kč 

MŠ Kytička  0,81 tis. Kč 

DDM a ZPDVPP  5,29 tis. Kč 

MŠ Vinařská  16,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa  70,97 tis. Kč 

DS Orlická   143,29 tis. Kč 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem  37,84 tis. Kč 

 

 

3. RO  FO – rozpuštění rezervy - spolufinancování  DS p. o. a navýšení příspěvku na 

provoz DS p. o. v roce 2015 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO  

 

Ing. Jakubec: dotace pro DS 

- při schvalování rozpočtu bylo pro tento účel schváleno 9,5 mil. Kč 

- dle podmínek pro poskytování dotací musí mít p. o. 10% z jiných zdrojů – 

dorovnávány zdroje 

- p. o. mají tyto peníze nad rámec svých potřeb – v bodě B) se ukládá, aby zabezpečili 

překročení hospodářského výsledku a zůstatek investičních fondů  

- v příštím roce budou peníze vráceny, s čímž je v rozpočtu pro r. 2016 počítáno 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

 

894/15 

RO FO – rozpuštění rezervy - spolufinancování DS p. o. 

a navýšení příspěvku na provoz DS p. o. v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
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1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 9 676,81 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací v položce Rezerva – spolufinancování DS p. o. o částku 

9 500 tis. Kč 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 176,81 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí příspěvku na provoz pro příspěvkové 

organizace domovy pro seniory v celkové výši 9 676,81 tis. Kč takto: 

  Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 282,23 tis. Kč 

  Domov pro seniory Chlumec, p. o. 259,41 tis. Kč 

  Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 4 314,31 tis. Kč 

  Domov pro seniory Dobětice, p. o. 2 076,37 tis. Kč 

 Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 2 744,49 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. ředitelům domovů pro seniory, příspěvkových organizací skončit kladným 

výsledkem hospodaření za rok 2015 v minimální výši takto: 

a) Ing. Dušan Jahoda, ředitel DS Chlumec, p. o. 14,62 tis. Kč 

b) Ing. Petr Boťanský, ředitel DS Severní Terasa, p. o. 858,60 tis. Kč 

c) Ing. Jaroslav Marek, ředitel DS Krásné Březno, p. o. 1 397,31 tis. Kč 

s tím, že tento výsledek hospodaření bude předmětem finančního vypořádání za 

rok 2015 

2. ředitelům domovů pro seniory, příspěvkových organizací zajistit stav finančních 

prostředků ve fondu investic v 1. pololetí 2016 na předpokládaný odvod zřizovateli 

v minimální výši takto: 

a) Mgr. Tomáš Kříž, ředitel DS Velké Březno, p. o. 282,23 tis. Kč 

b) Ing. Dušan Jahoda, ředitel DS Chlumec, p. o. 244,79 tis. Kč 

c) Ing. Petr Boťanský, ředitel DS Severní Terasa, p. o. 3 455,71 tis. Kč 

d) Ing. Ivana Holinková, ředitelka DS Dobětice, p. o. 2 076,37 tis. Kč 

e) Ing. Jaroslav Marek, ředitel DS Krásné Březno, p. o. 1 347,18 tis. Kč 

 

 

4. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Střekov do 

rozpočtu r. 2016 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO  

 

Ing. Jakubec: MO Střekov předložil žádost na 2 330 tis. Kč, kterou měli schválenou v první 

polovině letošního roku – na odkoupení Lázní Dr. Vrbenského  

- nyní chtějí převést prostředky do příštího roku 

- dle zadání zpracováno usnesení ve 2 variantách – schvaluje/neschvaluje 

- podobné případy i u jiných MO – vždy se ale schvalovalo až na začátku roku 

- pokud peníze v letošním roce nevyužijí, měly by je vrátit 

- bylo zvykem, že peníze spadly do závěrečných účtů a to schvaluje ZM – může to ale 

schválit i RM 

- návrh usnesení varianty 1. v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení varianty 1.: 5,0,0 (p. Tomková nepřítomna) 
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895/15 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Střekov do rozpočtu r. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Střekov (poskytnutých formou 

dotace z rozpočtu MmÚ) účelově určených, ale v roce 2015 nečerpaných, 

do rozpočtu MO r. 2016 v celkové výši 2 330 tis. Kč určených na: 

a) investiční akci – odkoupení objektu a souvisejících pozemků „Lázně 

Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“ve výši 2 000 tis. Kč  

b) neinvestiční výdaje - úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení 

objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L.“ ve výši 330 tis. Kč  

      

 

5. Rozpočtové opatření finančního odboru – převod FP ve tř. 4 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO  

 

Ing. Jakubec: formálně se zapojí 45 766 tis. Kč přijaté dotace na Plavecký areál  

- prostředky jsou ve stávajícím rozpočtu pro r. 2015, ale potřebujeme je podle 

poskytovatele dotace zařadit pod jiný znak 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (p. Tomková nepřítomna) 

 

896/15 

Rozpočtové opatření finančního odboru – převod FP ve tř. 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 45 766,03 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45 766,03 tis. Kč v položce 

investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na „Plavecký areál 

Klíše“ 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 45 766,03 tis. Kč v položce 

ostatní přijaté transfery - investiční 

 

 

6. THMÚ s.r.o. – nabídka odkupu podílu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO 

 

Mgr. Studenovský: po konzultaci s vedením města předkládáme návrh nesouhlasu s odkupem 

podílu THMÚ s. r. o. 

 

MUDr. Madar: na poradě vedení jsme chtěli provést analýzu THMÚ – bez ní se k tomu 

nemůžeme vyjádřit 
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Ing. Nechybová: bylo by dobré udělat změnu návrhu usnesení – návrh zpracovat finanční 

analýzu  

- nevíme, za jakou částku nám odkup nabízejí 

 

Mgr. Studenovský: pokud bychom o odkupu uvažovali, museli bychom požádat ČEZ 

Teplárenskou, a. s. o zhotovení znaleckého posudku 

 

Ing. Nechybová: dá se materiál stáhnout s tím, že ještě proběhnou jednání? 

 

Mgr. Studenovský: dá se stáhnout nebo můžeme dát ukládací doložku 

 

MUDr. Madar: víme, jaké nám chodí dividendy a jaká je nájemní smlouva, ale nevíme, v jaké 

stavu jsou kolektory – potřeba zjistit 

- neznáme ekonomiku 

  

Mgr. Studenovský: materiál stahuji 

 

 

7. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva BD Bukov 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PEO 

 

Mgr. Studenovský: narovnává stav, kdy doposud BD Bukov hradilo odměnu přímo osobě, 

která zastupovala Statutární město Ústí nad Labem – nebylo to správně 

- návrh na vyplácení odměny ve výši 7 500,- Kč Mgr. Jaremové, která je zmocněna 

město zastupovat 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

897/15 

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva BD Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Bytovým družstvem Bukov 

a Statutárním městem Ústí nad Labem 

2. odměnu ve výši 7.500,- Kč měsíčně za zastupování Statutárního města Ústí nad 

Labem coby člena představenstva Bytového družstva Bukov  

a) Mgr. Lence Jaremové 
 

8. Záměr prodeje pozemků p. č. 2201/3 a p. č. 2201/4 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 



Zápis z 38. RM 

8 

 

898/15 

Záměr prodeje pozemků p. č. 2201/3 a p. č. 2201/4 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 2201/3 o výměře 97 m
2
 a p. č. 2201/4 o výměře 

352 m
2
, oba v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

9. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2851/1 a p. č. 2852/4 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

899/15 

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2851/1 a p. č. 2852/4 v k. ú. 

Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2851/1 o výměře cca 4830 m
2
 z celkové 

výměry 6712 m
2
 a p. č. 2852/4 o výměře cca 1325 m

2
 z celkové výměry 3833 m

2
, 

oba v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

10. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

900/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4266 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 4266 o výměře 1 m
2
 z celkové výměry 

3944 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem pro společnost Česká pošta, s. p., Politických 
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vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 za těchto podmínek:  

a) nájemné ve výši minimálně 1.500,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku – umístění poštovní schránky 

d) Česká pošta s. p. je před podpisem smlouvy povinna provést vytyčení zařízení 

VO a zaměřit požadovanou část pozemku mimo ochranné pásmo tohoto 

zařízení 

e) Česká pošta s. p. musí v souladu se stavebním zákonem, v případě provádění 

stavebních úprav, popř. zemních prací, požádat správce sítí o vyjádření 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti České pošty, s. p. vůči Statutárnímu městu 

Ústí nad Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

2. uzavření smlouvy o pronájmu se společností Česká pošta, s. p., Politických vězňů 

909/4, 225 99 Praha 1 po uplynutí lhůty na zveřejnění 

 

 

11. Žádost ÚMO Ústí nad Labem – Střekov – pacht části pozemku p. č. 4073/1 

v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na základě statutu magistrát vydává stanovisko MO k pronájmu pozemku – 

pachtu  

- z magistrátu odešlo nesouhlasné stanovisko  

- rada MO přesto přijala usnesení, že schvaluje pacht a poslala zpět, aby RM schválila či 

neschválila záměr pachtu 

- MK doporučuje RM neschválit 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

901/15 

Žádost ÚMO Ústí nad Labem – Střekov – pacht části pozemku 

p. č. 4073/1 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pachtu části pozemku p. č. 4073/1 o výměře cca 770 m
2
 z celkové výměry 

5722 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

12. Žádost ÚMO Ústí nad Labem – Střekov – pronájem části pozemku p. č. 2525/1 

v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: totéž jako v předchozím bodě 

 

MUDr. Madar: jde o špatný územní plán 

- nelíbí se mi to, bráníme občanům 
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Ing. Dařílek: živý plot je v rozporu s ÚP – omezení vstupu na veřejné prostranství 

 

Ing. Nechybová: není to v souladu s ÚP  

- RM s tím nesouhlasí, ale ÚP hovoří jasně 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

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

 

902/15 

Žádost ÚMO Ústí nad Labem – Střekov – pronájem části 

pozemku p. č. 2525/1 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2525/1 o výměře cca 1260 m
2
 z celkové 

výměry 3593 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

13. RO ODM  – pojistné náhrady 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

903/15 

RO ODM  – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 30,20 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 30,20 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - 

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 30,20 tis. Kč na zajištění 

správy majetku města 

 

 

14. Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba komunikací 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: finanční prostředky, které ODM vydělává v rámci své činnosti – nevyčerpáme 

je, v lednu požádáme o převedení peněz na účel, který je uveden v DZ 
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MUDr. Madar: nerozumím, na co přesně peníze budou použity 

 

Ing. Dařílek: máme velký údržbový plán – opravy vozovek, chodníků 

- pořadí oprav vzejde dle aktuální potřeby 

- momentálně nelze říci, co bude kolik stát, protože některé akce nejsou ještě 

vysoutěženy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

904/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba 

komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 025,49 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1.744 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (pronájmy komunikací a věcná 

břemena) 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 o částku 1.451 tis. Kč v položce správní 

poplatky vytvořených nad schválený rozpočet odboru dopravy a majetku 

c) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 o částku 699 tis. Kč v položce ostatní 

daňové příjmy (řidičská oprávnění) vytvořených nad schválený rozpočet odboru 

dopravy a majetku 

d) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 131,49 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy (pojistné náhrady) 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4.020,19 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 5,30 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí n.L. a. s. 

 

 

15. Veřejná zakázka na správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: v předběžném oznámení uvedeno, že VŘ bude vyhlášeno na 8 let 

- v zadávací dokumentaci uvedeno: uzavírá se na dobu 8 let s tím, že smlouvu není 

možné vypovědět bez udání důvodu do 31. 3. 2019 (den, kdy končí udržitelnost), od  

1. 4. 2019 lze smlouvu vypovědět bez udání důvodu s 6ti měsíční výpovědní lhůtou 

- březen 2019 bude pár měsíců po komunálních volbách – je těžké v této době dělat VZ 

 

Ing. Nechybová: ve smlouvě je ošetřeno, že během doby udržitelnosti nelze smlouvu 

vypovědět, po době udržitelnosti s výpovědní dobou 6 měsíců 

 

Ing. Dařílek: výpovědní doba je 6 měsíců, aby se stihlo udělat nové VŘ 

- návrh na usnesení v předloženém znění vč. jmenování komise 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

905/15 

Veřejná zakázka na správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Správa a údržba Městských sadů 

v Ústí nad Labem“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Správa a údržba Městských sadů v Ústí 

nad Labem 

B )  j men u je  

1 .  komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení 

a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na poskytovatele veřejné zakázky „Správa 

a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ 

členové     náhradníci 

a )  Ing. Dalibor Dařílek   a) Ing. Petr Hlávka 

b) Klára Uličná, DiS.   b) Jan Hodný 

c) Pavel Novák     c) Roman Vlček 

d) Mgr. Miloš Studenovský  d) Mgr. Lucie Kinter Radičová 

e) Ing. Simona Heymerová  e) Markéta Peřinová 

C )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku 

a )  k úkonům vedoucím k vyloučení uchazeče v případě nesplnění zadávacích 

podmínek dle doporučení komise a vyřešení námitek uchazečů  

 

 

17. Vyhlášení koncesního řízení 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: úřad pracuje na zadávání koncesního řízení na provoz a správu krematoria 

- v DZ uvedeny výstupy, které vyplývají ze zákona o koncesi 

- s PEO zahájena příprava zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení 

- zadavatel musí vyhlásit předběžné oznámení – musí být vyvěšeno 52 dnů 

- jediným kritériem bude cena 

- bude se jednat o koncesní dialog – na základě nabídek bude probíhat vícekolové řízení 

 

MUDr. Madar: pokud půjde jen o cenu nájmu, nemuselo se dělat koncesní řízení 

 

Ing. Dařílek: pořizuje se nová pec a bude se poskytovat nájemci objekt krematoria – 

podmínky pro koncesní řízení 

- hodnotícím kritériem je cena za poskytnutí služby 

 

Ing. Nechybová: je to pro nás informace, že se pracuje na tom, aby se zajistil provoz 

krematoria a jakou formou 
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Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

906/15 

Vyhlášení koncesního řízení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  informaci o průběhu prací na koncesním řízení „Správa a provoz krematoria“ 

 

 

21. „Příkazní smlouva o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí nad 

Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad 

Labem, příspěvkovou organizací 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

907/15 

„Příkazní smlouva o zabezpečení protipovodňové ochrany na 

území města Ústí nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad 

Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou 

organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření „Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města 

Ústí nad Labem“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami 

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 

 

 

22. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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908/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a odboru 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 19,01 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, z 

položky provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 19,01 tis. Kč 

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

a sociálních služeb v položce Zoologická zahrada p.o. – příspěvek na provoz ve 

výši 19,01 tis. Kč, určený na úhradu služeb  týkajících se likvidace živočišného 

odpadu 

 

 

23. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – výsadba minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí 2015 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

909/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – výsadba 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 

v 1. pololetí 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 44,35 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 44,35 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

44,35 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí roku 2015 pro státní podnik 

Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín) 

 

 

24. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost odborného lesního 

hospodáře za 3. čtvrtletí 2015 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 
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Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

910/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 47,93 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 47,93 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

47,93 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2015 

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

 

 

25. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí neinvestičních dotací na 

akci „Kompostéry – nádoby na třídění“ 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

911/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí 

neinvestičních dotací na akci „Kompostéry – nádoby na třídění 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové neinvestiční 

dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 1 985,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 1 985,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

v položce oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství 

a samosprávných činností ve výši 1 985,00 tis. Kč na akci „Kompostéry – 

nádoby na třídění bioodpadu“ 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové neinvestiční 

dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 116,77 tis. Kč takto: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 116,77 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

v položce oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství 

a samosprávných činností ve výši 116,77 tis. Kč na akci „Kompostéry – nádoby 

na třídění bioodpadu“ 

 

 

16. Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2014 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dostavili se zástupci Metropolnet, a. s. p. – Mgr. Hofman, Ing. Truhlář a             

p. Kučera 

- V DZ je vše popsáno 

- případné dotazy, prosím, na zástupce Metropolnet, a. s. 

 

MUDr. Madar: dočetl jsem se o sporných investicích a projektech – o jaké jde a za jaké ceny? 

- došlo k přecenění a vytvoření opravných položek a bude udělán audit 

- znalecký posudek teprve bude? 

- firma je po mnoha letech ve ztrátě 

 

p. Kučera: část posudku vznikla ještě před vytvoření výroční zprávy, dodělával se posudek na 

systém Agendia – závěr – tak jak to bylo připraveno a uděláno, tak je po metodické stránce 

v pořádku 

- nebyl jsem účasten jednání, kdy auditorka a tehdejší členi představenstva výroční 

zprávu vypracovávali - týkalo se to věcí, které již v r. 2013 auditorka vytkla 

- v r. 2014 byla připravována závěrka a výroční zpráva – vedení společnosti napsalo 

dopis auditorce, kde tyto položky zdůvodnilo tím, že budou vyřešeny v r. 2014 a 

budou zařazeny do majetku, což se nestalo – větší část přešla do účetní závěrky za rok 

2014 – vznik korekcí 

 

MUDr. Madar: až nyní objednán ZP? 

 

p. Kučera: až v době, kdy šel materiál do RM – v červenci 2015 

- mezitím proběhl audit a ZP na Agendio 

- další posudky předány auditorce, kdy vypracovávala audit 

 

Ing. Nechybová: zabýval se tím i FV a neměl připomínky 

 

MUDr. Madar: ke členům představenstva - prosím o dotažení předělání smlouvy mezi 

městem a Metropolnetem 

- potřeba upravit směrnici města dle požadavku ohledně specifikací PC do organizací 

města 

 

člen představenstva Metropolnet, a. s.: bude možné konsolidovat nákup techniky i u 

organizací města? 

 

MUDr. Madar: ano 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 
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Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

912/15 

Výroční zpráva a účetní závěrka společnosti Metropolnet, a. s. 

za rok 2014 

 
Rada města po projednání 

V souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

v působnosti jediného akcionáře společnosti Metropolnet, a. s. 

 

A )  s ch va lu j e  

1. auditovanou účetní závěrku spol. Metropolnet, a.s. za období 2014 

2. zprávu představenstva Metropolnet, a. s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou 

osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 

stejnou osobou v předloženém znění 

3. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a. s. na vypořádání výsledku 

hospodaření úhradou ztráty z účtu nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 

2 007 443,-- Kč 

4. dodatečné přidělení 5% do rezervního fondu za rok 2013 převodem 

z nerozděleného zisku z minulých let 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Výroční zprávu za období 2014  

 

 

26. Projekt „VITAL CITIES“ – zapojení města do realizační fáze projektu v rámci 

programu URBACT III 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: přijetí schválení žádosti 

- jde o přípravu projektu 

- měli bychom se propracovat k návrhu řešení 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

913/15 

Projekt „VITAL CITIES“ – zapojení města do realizační fáze 

projektu v rámci programu URBACT III 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) programu nadnárodní spolupráce URBACT III 

b) projektu VITAL CITIES  
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B )  s ch va lu j e  

1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v realizační fázi zahraničního projektu  

VITAL CITIES s předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na 

město Ústí nad Labem na 24 měsíců ve výši max. 75,00 tis. EUR (cca 2 032,50 tis. 

Kč vč. DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši 15 % 

z celkového finančního objemu projektu 

 

 

27. „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020“ – 

rozhodnutí o postupu ve věci korekce dotace 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: situace, kterou jsem zatím nezaznamenala 

- obdrželi jsme veškeré uznatelné náklady ve výši 500 tis. Kč 

- po kontrole nám bylo vytknuto, že jsme pochybili ve dvou místech 

- první pochybení – požadavek u VŘ na znalost českého jazyka na úrovni rodilého 

mluvčího – napadnuto, že to byl diskriminační požadavek – rozhodnutí jsme 

rozporovali – byly by vícenáklady s překladatelem 

- druhé pochybení – subjektivní dílčí hodnotící kritérium v zadávací dokumentaci 

- MV ČR nám dalo na výběr – 25% korekcí vrátíme, pokud ne, tak budeme podán 

podnět k prošetření na FÚ 

- byla nám dána celá částka a nyní chtějí peníze vrátit 

 

Ing. Nechybová: požadavek rodilého mluvčího byl nad rámec, tlumočníka si mohli najmout  

 

Ing. Šartnerová: tlumočník by pro nás představoval vícenáklady 

- chtěli jsme, aby daný člověk vedl jednání – jedná se odbornou terminologii 

 

p. Tomková: projednáno s PEO? 

 

Ing. Šartnerová: projednáno s PEO – Mgr. Studenovský tvrdí, že zaplatit můžeme vždy 

 

Mgr. Studenovský: v tuto chvíli bych peníze nevracel a zkusil bych se bránit 

- rodilý mluvčí by byl na místě – dle mého není diskriminační 

- navrhuji neschválit, zkusit se odvolat, příp. žádat o prominutí platby 

 

Mgr. Zrníková: víme o někom, komu byly v tomto smyslu dány námitky? 

 

Mgr. Studenovský: ohledně českého jazyka – netuším 

 

Ing. Nechybová: běží lhůta pro podání námitek 

 

Ing. Šartnerová: námitky byly opětovně podány a nevyhověli nám 

 

MUDr. Madar: zadávací dokumentaci nám udělala externí smlouva – neměla by za to nést 

zodpovědnost? 

 

Ing. Šartnerová: byla zadána objednávka, jde o zakázku malého rozsahu 
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Mgr. Studenovský: až nám škoda vznikne a bude pravomocně rozhodnuto, tak budeme moci 

vymáhat škodu po externí firmě 

 

Ing. Nechybová: tento projekt je jiný – obvykle proběhne úhrada až po podání monitorovací 

zprávy 

- v tomto případě jsme dostali peníze dopředu 

- pokud by se to dostalo na FÚ, hrozily by nám penále a ty by se mohly vyšplhat až do 

výše 100% 

 

Mgr. Studenovský: v případě, že peníze vrátíme, komplikuje se pak možné vymáhání škody 

po externí firmě 

 

p. Tomková: k Mgr. Studenovskému – doporučujete materiál neschválit? 

 

Mgr. Studenovský: z mého pohledu ano 

 

Ing. Šartnerová: kdyby nám dotaci zkrátili hned, tak jsme to nemuseli řešit 

- město na úhradu má 

 

Mgr. Studenovský: zvážit, jestli nám za to stojí se třeba roky soudit  

 

Ing. Nechybová: z důvodu možných pochybení, které vznikly při zpracování zadávací 

dokumentace externí firmou na základě objednávky – v případě, že budou objednávány 

služby – nevystavovat objednávku, ale smlouvu o dílo, která musí obsahovat ujednání o 

sankce a odpovědnosti  

- v případě objednávky na jakoukoliv službu – za to odpovídá samotný vedoucí 

 

Mgr. Zrníková: rozhodujeme se na základě rozhodnutí MV ČR 

 

Ing. Nechybová: vyúčtování již poskytnuté dotace 

- v případě vymáhání po externí firmě by došlo ke zdlouhavému vymáhání 

- náš požadavek v zadávací dokumentaci nebyl diskriminační 

 

Mgr. Studenovský: s ohledem na to, co jsme požadovali – moderování, vedení konference 

apod. nebyl náš požadavek na češtinu diskriminační 

 

Ing. Šartnerová: veškeré opravné prostředky byly použity a nebylo nám vyhověno 

- návrh na usnesení Varianty A) v předloženém znění 

 

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

 

914/15 

„Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 

2015 – 2020“ – rozhodnutí o postupu ve věci korekce dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. navrácení vzniklých nezpůsobilých výdajů projektu „Příprava a zpracování 
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Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020“ ve výši odpovídající 25 % 

částky použité na financování veřejné zakázky realizované v rámci projektu, a to na 

základě výzvy poskytovatele dotace 

 

 

28. Schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a vytvoření 

Řídicího výboru ITI 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: stahuji – přišly nám připomínky z ROPu a chceme je zapracovat 

 

 

29. Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: 

Neštěmice – Sídliště Mojžíř  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

915/15 

Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM 

Ústí nad Labem: Neštěmice – Sídliště Mojžíř 

  
Rada města po projednání  

 

A )  s ouh l as í  

1. se závěrečnou monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: 

Neštěmice – Sídliště Mojžíř období realizace 2009-2015 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

T: 31. 03. 2016 

 

 

30. Dohoda o partnerství    

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

916/15 

Dohoda o partnerství   

  
Rada města po projednání  
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A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dohody o partnerství v rámci projektu „Management IPRM II“ 

s Ústeckým krajem 

 

 

31. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt IPRM Mobilita 

„Elektronický odbavovací systém pro cestující“ (na stůl) 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: tři požadavky – posunutí termínu dokonce r. 2016, rozdělení na 2 etapy, 

změna rozpočtu – bylo vyhověno 

- můžeme vyfakturovat za dokumentaci 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

917/15 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt IPRM 

Mobilita „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Elektronický 

odbavovací systém pro cestující“ v rámci IPRM Mobilita 

 

 

32. Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - MŠ Vojanova 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: zapojení dotačních prostředků pro ZŠ Vojanova – zkolaudována a funguje 

 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

918/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města - MŠ Vojanova 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 289,13 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 289,13 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – investiční 

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

č. 05, ve výši 289,13 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – MŠ 

Vojanova, Ústí nad Labem“ 
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2. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 17,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17,00 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů – investiční 

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

č. 05, ve výši 17,00 tis. Kč na investiční akci „Úspory energií ZŠ a MŠ – MŠ 

Vojanova, Ústí nad Labem“ 

3. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 0,43 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 0,43 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

strategického rozvoje o částku 0,43 tis. Kč v položce provozní výdaje 

4. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 0,02 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 0,02 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

strategického rozvoje o částku 0,02 tis. Kč v položce provozní výdaje 

        

 

33. „Inteligentní zastávky“ – schválení Dodatku k SoD č. 2 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: inteligentní zastávky – některé stojí 

- 23. 12. 2015 bude přejímací řízení 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

919/15 

„Inteligentní zastávky“ – schválení Dodatku k SoD č. 2 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Inteligentní zastávky“ 

 

 

34. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015 – 2020 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

920/15 

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015 – 2020 

 
Rada města po projednání 
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A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o přípravě Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015 - 

2020 

B )  so uh la s í  

1. s uplatněním požadavku na zařazení tématiky rozvoje jezer vzniklých hydrickou 

rekultivací na území Ústeckého kraje do dokumentu Strategie rozvoje cestovního 

ruchu v Ústeckém kraji 2015 – 2020 jako jedno z celokrajských témat se zvláštním 

přihlédnutím k jezeru Milada, které je první takovou lokalitou otevřenou pro 

veřejnost 

 

 

18. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících (Lanová dráha 

na Větruši) pro rok 2016 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: standardní materiál po schválení rozpočtu – na provoz lanové dráhy – max. do 

výše 1,5 mil. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

921/15 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 

cestujících (Lanová dráha na Větruši) pro rok 2016 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 6 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících 

(lanová dráha)“ v předloženém znění 

 

 

19. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 

z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: principiálně stejný – maximální výše kompenzace pro rok 2016 na provozování 

autobusové a trolejbusové dopravy 

- do dodatku včleněna integrace dopravy dle smlouvy města s KÚ 

- součástí dodatku jsou změny v tarifu 

- ztráta bude případně kompenzována 

- důchodci od 70 let jezdí v rámci Ústí n. L. zdarma 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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922/15 

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě 

prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy 

ve Statutárním městě Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 15 smlouvy „O závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ústí nad Labem 

na období let 2009 – 2019“ v předloženém znění 

 

 

20. Analýza společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Matějka, předseda představenstva DPmÚ: poděkováním členům RM za pozvání na 

jednání 

- učiněna opatření, abychom zjistili, jak si vede DPmÚ – zaměstnanci se mohli vyjádřit 

prostřednictvím tajného emailu o nedostatcích DPmÚ – nepřišlo nic 

- na základě VŘ proveden řádný audit podniku – poskytnuto vedení města 

- auditorská firma zkonstatovala, že DPmÚ se chová mravně, standardně, že je v dobré 

kondici, nemá problémy, které by mohli v budoucnu podnik ohrožovat – citace z 

auditorské zprávy 

- audit obsahuje řadu doporučení – rozpracujeme je do opatření, která budeme 

realizovat 

- počítáme s tím, že konečně přijde situace, kdy proběhne analýza potřeb občanů 

(obslužnost) – získáme jasný obraz, jak dál firmu řídit a organizovat 

- důležitá věc – každý rok město investuje 150 mil. Kč – každou ztrátou ubývá ZK 

firmy 

- musíme vědět, na co budeme vynakládat peníze 

- předkládáme materiály a postup, abychom došli ke zdárnému cíli 

 

Ing. Turek, PhD.: proč lpíme na nové společenské objednávce města – kumulovaná ztráta 

společnosti tvoří 120 mil. Kč – ve vztahu k 800 mil. Kč ZK je to do budoucna neudržitelné 

- ztráta na příští rok je více než 34 mil. Kč 

- audit se zabýval ekonomicko-finanční částí – srovnání s jinými dopravními podniky 

(Praha, Brno, Ostrava), personální otázkou, právním auditem – smlouvy (např. plnící 

stanice CNG), zpracováním nové společenské objednávky 

 

MUDr. Madar: z analýzy plyne, že klesá doprava a zvyšuje se cena 

- dotaz k plnící stanici CNG – spousta nedodělaných věcí, je to ekonomicky výhodné?  

- mění se dozorčí rada? 

 

Ing. Turek, PhD.: dle doporučení, které vyplývaly z auditu – jednatel z BusLine, a. s. a DP má 

v DR dva zástupce – Ing. Randák, Ing. Mohacsi 

- plnící stanice CNG – systém Joint venture – dosahujeme o 1,- Kč nižší cenu za 1 kg, 

než kdybychom nakupovali za normálních podmínek 
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MUDr. Madar: zisk z s. r. o. jde DPmÚ? 

 

Ing. Turek, PhD.: ano – jsou dva společníci, každému náleží polovina zisku 

- audit sděluje, že disproporce odběru CNG mezi BusLine a DPmÚ nezkresluje 

hospodaření 

- DPmÚ odebírá cca 500 tis. kg a BusLine cca 300 tis. kg CNG 

- BusLine řídí Ing. Chobot 

 

MUDr. Madar: zvážit p. Jandáka do DR 

 

Ing. Matějka: veškeré klíčové věci týkající se firmy projednat s DPmÚ, abychom se nedostali 

do střetu 

 

Ing. Dařílek: doplnit usnesení: 

- RM ukládá představenstvu společnosti DPmÚ realizovat soubor opatření navazujících 

na audit společnosti – termín: průběžně 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 6,0,0 

 

923/15 

Analýza společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

 
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  Analýzu společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

B )  uk lád á  

1 .  představenstvu společnosti DPmÚL a. s.  

a )  realizovat soubor opatření navazujících na audit společnosti 

T: průběžně 

 
 

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

neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

924/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

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

30,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mateřské škole Ústí nad 

Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci ve výši 30,00 tis. Kč na 

projekt „Učíme se v zahradě“ 

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

12,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

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

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

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci ve výši 12,00 tis. Kč na 

mimoškolní výchovu žáků 

 

 

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

vánoce 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržela se p. Tomková, MUDr. Madar nepřítomen) 

 

925/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – Ústecké vánoce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

150 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 v položce převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

ve výši 150 tis. Kč 

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

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

služeb, o částku 150 tis. Kč v položce ostatní činnosti – vánoce 
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37. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – pojistné 

náhrady 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

926/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS v celkové výši 25,43 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 25,43 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy (pojistné náhrady) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS - oddělení provozně 

technické o částku 18,69 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS - poskytnutí 

neinvestičních příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v celkové výši 

6,74 tis. Kč takto: 

- Městské služby Ústí nad Labem     4,74 tis. Kč 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem    2,00 tis. Kč 

 

 

38. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 – mimořádné akce a události 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: jde to z mimořádných akcí a událostí 

- v komisi projednáno – doporučeno schválit 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

927/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 – mimořádné akce 

a události 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné akce a události“ 

a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Šimon Branda, RČ: xxxxxx/xxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, na 
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„Mistrovství světa mládeže v kategorii U21 v karate“ ve výši 25.000,- Kč 

b) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, Horova 1340/10, 

Ústí nad Labem – město, na „Výročí 70. let od založení Okresního veřejného 

požárního útvaru v Ústí nad Labem“ ve výši 30.000,- Kč 

 

 

39. Poskytnutí  dotace z Kanceláře primátorky 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

928/15 

Poskytnutí  dotace z kanceláře primátorky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

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

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) OB Mladá Ústí n L Neštěmice (IČ 75051885), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „celoroční činností a Folklórními festivaly“ ve výši 9,5 tis. Kč 

 

 

40. Navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4,  p.o.   

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- jde o navýšení žáků i zaměstnanců 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

929/15 

Navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3031/4,  p.o.   

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s navýšením celkové kapacity školní jídelny 

a) Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o. z 550 na 700 strávníků 

od 1. 9. 2016 
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41. Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb – přesun finančních prostředků 

v rámci položky Státní správa ve školství  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přesun financí ze ZŠ Školní nám. na ZŠ Vojanova 

- poskytnutí mimořádných odměn pro zaměstnance 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

930/15 

Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb – přesun 

finančních prostředků v rámci položky Státní správa ve školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod finančních prostředků v rámci položky Státní správa ve školství ve výši 

101,25 tis. Kč takto: 

a) snížení mzdových nákladů ze schváleného rozpočtu 2015 pro ZŠ Školní 

náměstí p.o. o částku 101,25 tis. Kč 

b) navýšení mzdových nákladů pro MŠ Vojanova p.o. o částku 101,25 tis. Kč 

 

 

42. Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro osoby 

s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany a dotaci 

na rozvoj infrastruktury obce na rok 2016 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

931/15 

Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho 

části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu 

nebo doplňkové ochrany a dotaci na rozvoj infrastruktury obce 

na rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. usnesení vlády ČR č. 954 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro 

osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících 

2. zásady pro poskytování finančních prostředků z  rozpočtové kapitoly  

314 – Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní 
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ochranou v roce 2016 a v letech následujících  

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury 

obce na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo 

doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty II. A na rok 2016 

v souladu se zásadami uvedenými v bodě A) 2. tohoto usnesení pro následující 

oprávněné osoby: 

a) UMAROV Bekbolat, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán 

JUMAGALIYEVA Zhanat, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (manželka) 

AIPKALIEVA Botakoz, nar. xxxxxxxxx,, st.přísl. Kazachstán (dcera) 

AIPKALIEVA Sholpan, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (dcera) 

UMAROV Abdrachman, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (syn) 

UMAROV Abdulla, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (syn) 

b) AFZAAL Tahir, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Pákistán  

  TAHIR Rubina, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Pákistán (manželka) 

  AFZAAL Madiha, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Pákistán (dcera) 

  AFZAAL Waqar, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Pákistán (syn) 

  AFZAAL Talia, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Pákistán (dcera) 

  AFZAAL Saliha, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Pákistán (dcera) 

c) KOSZHANOV Nurlybek, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán 

AZIMOVA Marzhan, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (manželka) 

MYNGTUR Nursulu, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (dcera) 

MYNGTUR Azat, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (syn) 

KOSZHANOVA Mariyam, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (dcera) 

KOSŽANOVA Eva, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazachstán (dcera) 

KOSŽANOVA Asia, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

d) FANYAN Shamir, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Arménie 

FANYAN Yeranuhi, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Arménie (manželka) 

e) VASYLENKO Iryna, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Ukrajina 

VASYLENKO Sigitas, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Ukrajina (syn) 

SAVRIJ Nikolaj, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Ukrajina (bratr) 

f) KADYR Sanzhan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská republika 

YESSALIYEV Sembay, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

ESALIEVA Nadira, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (dcera) 

JESALIJEVA Mariam, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

JESALIJEVA Fatyma, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslusnosti (dcera) 

g) BANNIKOV Petr, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Uzbekistán 

BANNIKOVA Tatyana, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Uzbekistán (manželka) 

BANNIKOVA Anastasiya, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Uzbekistán (dcera) 

h) ZHANZHIGITOVA Bayan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

CHIGREYEV Murat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

CHIGREYEV Khassan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

ČIGREJEVA Aisha, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

ČIGREJEVA Asiya, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

ČIGREJEV Ali, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

i) GABDULLINA Raushan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

NURGALIYEV Khamit, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

KHAMITOVA Akkenzhe, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (dcera) 

NURGALIYEV Abdulaziz, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 
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NURGALIJEV Abdusamat, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

NURGALIJEVA Salima, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

j) JUMAGALIYEVA Gulnar, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

SAMIROV Nurlan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

KAIYRZHAN Milat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

KAIYRZHAN Abdirakhim, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

SAMIROV Adam, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

k) DYUSSUPOV Yerbolat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

KHISMETOVA Aliya, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manželka) 

DJUSUPOV Mansur Erbolatovich, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

ĎUSUPOV Ismail, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

ĎUSUPOVA Sirina, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

l) KONYROVA Gulbara, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

NURGALIYEV Samat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

YELEUGALI Zharylgassyn, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

NURGALIEVA Jasin, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (dcera) 

NURGALIJEV Abdukhamit, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

m) LITVINOV Dmitry, nar. xxxxxxxxx, st. příslušnost Ruská federace 

n) KHOJANEPESSOVA Zhanar, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

TULEGENOV Abylay, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

TOLEGENOV Ismail, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

TOLEGENOV Abdulrahman, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

o) RAKHMETOV Aibat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

ADGAMOVA Zulkhamida, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manželka) 

RAKHMET Omar, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. Kazašská rep. (syn) 

RAKHMET Raikhan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

RAKHMET Mustafa, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

RACHMETOVA Eva, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

RACHMETOV Isa, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

p) ASHABEKOV Malik, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep.  

SEITOVA Saltanat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manželka) 

NYGMETOVA Adilja Malikkyzy, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

(dcera) 

MALIKOV Ali Malikuly, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

AŠABEKOVA Asma, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (dcera) 

AŠABEKOV Jakub, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

q) NAIPOV Mairambay, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. 

NAGMANOVA Sanim, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manželka) 

NAJPOV Iahia, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn) 

NAJPOVA Fatima, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

NAJPOV Jakub Majrambajevič, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (syn)  

r) RAKHMETOVA Nazygul, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep.  

KAUSKALIYEV Tuleugali, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (manžel) 

SHARIP Sofija Armankyzy, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (dcera) 

KEREJ Sabira Tuleugalikyzy, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (dcera) 

KEREJ Junus Tuleugaliuly, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. Kazašská rep. (syn) 

KAUSKALIYEVA Karima, nar. xxxxxxxxx, bez st. příslušnosti (dcera) 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení 

3. uzavření smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi Statutárním 
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městem Ústí nad Labem, jednotlivými pronajímateli a oprávněnými osobami dle 

bodu B) 1. tohoto usnesení  

4. změnu čísla účtu pro zasílání úhrad čistého nájemného u oprávněné osoby Sanzhan 

KADYR pronajímateli Ing. Jiřímu Görgovi 

 

 

43. Žádost společnosti Člověk v tísni, o.p.s. o výjimku ze Zásad dotačního programu pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí n. L. na sociální 

služby a služby blízké službám sociálním na rok 2016 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v zásadách je dáno, že požadovaná částka z rozpočtu nesmí 

přesahovat 30% - částka překročena 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

932/15 

Žádost společnosti Člověk v tísni, o.p.s. o výjimku ze Zásad 

dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

Statutárního města Ústí n. L. na sociální služby a služby blízké 

službám sociálním na rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. udělení výjimky ze Zásad dotačního programu pro poskytování účelových dotací 

z rozpočtu Statutárního města Ústí n. L. na sociální služby a služby blízké službám 

sociálním na rok 2016 pro organizaci Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277) a to 

konkrétně možnost opravy nedostatků v podaných žádostech, vedoucí k jejich 

vyřazení z Dotačního programu 

 

 

44. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 

2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

p. Tomková: v souladu se schváleným rozpočtem – návrh jak rozdělovat 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 
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933/15 

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 

2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení 

 

 

45. Servisní podpora aplikace RISK od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: aplikace, která zajišťuje rozdělení dotací v oblasti sociálních služeb 

- byla snaha RISK zlikvidovat, ale naštěstí se zachoval 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

934/15 

Servisní podpora aplikace RISK od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Servisní smlouvy: Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní podpora od 

1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb  

a) k podpisu Servisní smlouvy:  Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní 

podpora od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

 

 

46. Revokace usnesení - oblast kultury 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 
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935/15 

Revokace usnesení - oblast kultury 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

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

2. usnesení č. 704/15 v bodě A), odst. 1) písm. e) ze dne 16. 9. 2015 

 

 

50. Mimořádné odměny pro ředitele ZOO a MŠ Vojanova  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

936/15 

Mimořádné odměny pro ředitele ZOO a MŠ Vojanova 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. odměnu za splnění mimořádného úkolu:  

a) Mgr. Květoslavě Lenkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. 126/2015) 

b) Ing. Bořku Voráčovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace (rozhodnutí č. 127/2015) 

 

 

51. Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 1/2013 – Pravidla pro stanovení platu a odměn 

ředitelů škol a školských organizací 

Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 2/2013 – Pravidla pro stanovení platu a odměn 

ředitelů PO  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: vzhledem k organizační změně, došlo k odstranění FO z hodnocení 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 
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937/15 

Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 1/2013 – Pravidla pro stanovení 

platu a odměn ředitelů škol a školských organizací 

Dodatek č. 1 ke směrnici RM č. 2/2013 – Pravidla pro stanovení 

platu a odměn ředitelů PO 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 1. 2016 

1. dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 1/2013 Pravidla pro stanovení platu 

a odměn ředitelů škol a školských zařízení ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy 

2. dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 2/2013 Pravidla pro stanovení platu 

a odměn ředitelů příspěvkových organizací ve znění dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy 

 

 

54. Podání nových žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro 

osoby s mezinárodní ochranou  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: MV ČR ruší státní program pro azylanty – kdyby se žádost podala 

pozdě, nedosáhli by na dotace  

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (MUDr. Madar nepřítomen) 

 

938/15 

Podání nových žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného 

nebo jeho části pro osoby s mezinárodní ochranou 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. státní integrační program podle varianty I. a II., Zásad pro poskytování dotací 

z  rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve prospěch obcí  

2. nájem bytu č. xx, domu č. p. xxxxx, ulice xxxxxxxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem 

paní Ainur NURGALIYEVA v rámci pravidel integrace azylantů  

a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících  

dle usnesení vlády České republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543 

3. nájem bytu č. x, domu xxxx, ulice xxxxxxxxxx, Ústí nad Labem paní Aizhan 

ISMAILOVA v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících doplňkové 

ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky ze 

dne 14. 5. 2008 číslo 543 

B )  s ch va lu j e  

1. žádost paní Ainur NURGALIYEVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo 

jeho části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 
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314 - Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 

a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce 

leden 2016 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně 

2. žádost Aizhan ISMAILOVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části 

dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 - 

Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 

a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543  

od měsíce leden 2016 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně 

3. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1-2 tohoto usnesení ve výši  

2.000,- Kč/měsíčně  

C )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru ŠKSS 

a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádosti Statutárního města Ústí 

nad Labem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje 

T: 31. 12. 2015 

 

 

47. Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: proběhlo VŘ na pozici ředitele ZOO, a to formou otevírání obálek 

- komise – tříčlenná – volení k ústnímu pohovoru per rollam 

- k ústnímu pohovoru vybráni p. Holečková, Ing. Moudrý – p. Holečková odstoupila 

z blíže nespecifikovaných důvodů 

 

Ing. Moudrý: představení se – vzdělání a praxe 

- od r. 2007 jsem se převážně věnoval překladatelství a tlumočení 

- sháněl jsem peníze a granty pro ZOO  

 

MUDr. Madar: prosím o stručný náhled koncepce ZOO 

 

Mgr. Zrníková: jaké máte zkušenosti s řízením lidí? 

 

Ing. Moudrý: řídil jsem přes 30 kmenových zaměstnanců v děčínské ZOO 

- ke koncepci – přišlo mi zbytečné přijít s nabídkou bombastických projektů, chtěl bych 

vycházet z toho, co už v ZOO je a co by se na tom dalo zlepšit  

- chtěl bych udělat analýzu ZOO za spolupráce českých i zahraničních zahrad 

- musí být adekvátní příprava, aby se dalo zažádat o evropské granty 

- provést analýzu propagační práce a zapojení do mezinárodní spolupráce – zahrnout do 

projektů ochrany ohrožených druhů 

- chtěl bych udělat analýzu stávajících budov – které stojí za to nechat a které by se 

měly esteticky předělat a přiblížit zvířata návštěvníkům 

- ZOO má atraktivní zvířata – potřebují atraktivní prostředí, které není zadarmo – 

využití fondů 

- chtěl bych se zamyslet nad stávajícími výběhy – přidat prvky, které by mohli využít i 

návštěvníci 
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- dlouhodobý záměr – rozdělení ZOO na dvě části – jedna část – velká expozice, která 

je atraktivní pro návštěvníky a druhá část, kde se odchovávají zvířata – řadě zvířat se 

lépe daří v omezeném prostoru 

- využít toho, co je v zahradě, zaplnit prázdná místa 

 

p. Tomková: připravit koncepci a projekty během 6ti měsíců 

- dozorčí rada by měla přenést požadavky vedení města 

- co jste přednesl, se mi líbí 

 

Ing. Moudrý: DR je dobrý prvek pro ZOO a jsem rád, že byla ustanovena 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

939/15 

Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 

10. 12. 2015 

B )  j men u je  s účinností od 1. 1. 2016 
1. Ing. Lubomíra Moudrého 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

C )  s t ano v í   
1. Ing. Lubomírovi Moudrému, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 1. 2016 (platový výměr č. 111/2015) 

 

 

48. Jmenování členů dozorčí rady Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

p. Tomková: členové DR – bývalí tři ředitelé ZOO, já a Bc. Mata, MBA jako ekonom 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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940/15 

Jmenování členů dozorčí rady Zoologická zahrada Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  s účinností od 1. 1. 2016 

1 .  členy dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

takto: 

a) Ing. Bořek Voráč, narozen xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) Mgr. Tomáš Kraus, narozen xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx  

c) MVDr. Václav Poživil, narozen xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

d) Yveta Tomková, narozena xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

e) Bc. Martin Mata, narozen xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

49. Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: 2 členové za město, 2 členové za unii a 2 členové za zaměstnance 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

941/15 

Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace  

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1 .  členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace takto: 

a) Lukáš Konečný, narozen xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxx za Statutární město Ústí nad Labem jako zřizovatele p. o. 

b) Ing. Jaroslava Šamsová, narozena xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za Statutární město Ústí 

nad Labem jako zřizovatele p. o. 
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c) MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, narozena xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx0, 

xxxxxxxx, za Asociaci profesionálních divadel ČR  

d)  MgA. Stanislav Doubrava, narozen xxxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, za Asociaci profesionálních divadel ČR 

e) Michal Kříž, narozen xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, za Uměleckou radu Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, p. o. 

f) Renata Vášová, narozena xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxe, za Uměleckou radu Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

p. o. 

 
 

55. Odkup inscenací Činoherním studiem města Ústí nad Labem, p. o. od spolku 

Činoherák Ústí  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v hodnotě 327 477,-- Kč - p. o. si to hradí sama 

 

MUDr. Madar: v tabulce je vidět, za kolik se to prodávalo tehdy a nyní 

- prodávají se inscenace i fundus  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

942/15 

Odkup inscenací Činoherním studiem města Ústí nad Labem, p. o. 

od spolku Činoherák Ústí  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1 .  s odkupem inscenací Činoherním studiem města Ústí nad Labem, p. o. od spolku 

Činoherák Ústí za celkovou cenu 327 477 Kč  

 

 

56. Rozpočtové opatření odboru, školství, kultury, sportu a sociální služeb a finančního 

odboru 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: RO pro Collegium Bohemicum o. p. s. ve výši 1 075 290,- Kč 

- součástí smlouvy (před podpisem) bude souhlas banky 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 
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943/15 

Rozpočtové opatření odboru, školství, kultury, sportu a sociální 

služeb a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

1 075,29 tis. Kč k zajištění zdrojů na úhradu odvodu a penále za porušení 

rozpočtové kázně společnosti Collegium Bohumicum o.p.s. takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

1 075,29 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

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

služeb, o částku 1 075,29 tis. Kč na poskytnutí bezúročné zápůjčky pro 

společnost Collegium Bohemicum o. p. s. 

 

61. staženo 

 

62. staženo 

 

57. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí – státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: bez úvodního slova 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

944/15 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí – státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 56 tis. Kč – snížení nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:   

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

prostředky z úřadu práce 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 56 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pěstounskou péči  

 

52. Jmenování vedoucích odborů 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 
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Ing. Nechybová: proč není materiál podepsán předkladatelem? 

Mgr. Habrová: domnívám se, že jsem materiál podepsala jako v. z. 

- materiál předložen na základě organizační změny 

- tam, kde výběrová komise doporučila jmenovat, jsou jména předvyplněná 

- tam, kde komise doporučila pověřit řízením odboru, tak v usnesení RM pověřuje 

- tam, kde komise stanovila pořadí uchazečů – zůstalo vytečkováno 

p. Tomková: v DZ jasně uvedeno, že je na prvním místě PhDr. Müllerová, PhD., tak proč není

v usnesení uvedena? 

Ing. Nechybová: komise nedoporučuje zrušit VŘ 

- p. Vozáb nemá předpoklady pro řízení odboru, jedinou vhodnou kandidátkou je 

PhDr. Müllerová, PhD. 

- do usnesení doplňujeme jméno PhDr. Müllerové, PhD. 

Ing. Nechybová: prosím o krátké představení nových vedoucích 

Ing. Kohl – vedoucí odboru kultury, sportu a soc. služeb MmÚ: představení se – pracoval 

jsem jako ředitel Kulturního střediska Lovoš 

p. Tomková: pracujete ve statutárních orgánech města Lovosice?

Ing. Kohl: v p. o. 

Mgr. Habrová: doplnění usnesení – písm. A) 5. doplnění jména PhDr. Jana Müllerová, PhD., 

nar. xx. xx. xxxx a bod C) 1. e) PhDr. Janě Müllerové, PhD. 

Hlasování o doplněném usnesení: 4,0,1 (zdržel se p. Konečný, Mgr. Zrníková 

nepřítomna) 

945/15 

Jmenování vedoucích odborů 

Rada města na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích  

A) j men u je  s účinností od 1. 1. 2016

1. Mgr. Miloše Studenovského, nar. xxxxxxxxxxxxx

a) do funkce vedoucího právního odboru MmÚ

2. Ing. Evu Šartnerovou, nar. xxxxxxxxxxxx

a) do funkce vedoucí odboru investic a územního plánování MmÚ

3. Ing. Lucii Konečnou, nar. xxxxxxxxxxx

a) do funkce vedoucí odboru přestupků v dopravě MmÚ

4. Ing. Martina Kohla, nar. xxxxxxxxxx

a) do funkce vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ

5. PhDr. Janu Műllerovou, PhD. nar. xxxxxxxxxxxx

a) do funkce vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ

B) p ov ěřu j e  s  účinností od 1. 1. 2016
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1. Ing. Terezu Dostálovou, nar. xxxxxxxxxxxx 

a) řízením odboru strategického rozvoje MmÚ 

C)  ud ěl u j e  s  účinností od 1. 1. 2016 

1. zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

v předložených zněních: 

a) Mgr. Miloši Studenovskému, vedoucímu PO 

b) Ing. Evě Šartnerové, vedoucí OIÚP 

c) Ing. Lucii Konečné, vedoucí OPD 

d) Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

e) PhDr.Janě Műllerové, PhD,vedoucí OMOŠ 

f) Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením OSR 

 

 

53. Termíny jednání RM a ZM v roce 2016 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: prosím o přesunutí termínů ZM – kolidují termíny se zastupitelstvem MO 

města 

- návrh na usnesení v upraveném znění, kdy se termín ZM 24. 2. mění na 23. 2. 2016 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 (Mgr. Zrníková nepřítomna) 

 

946/15 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2016 

 

          Rada města                                              Zastupitelstvo města          
             13. 1. 2016        

             27. 1. 2016 

             10. 2. 2016     23. 2. 2016 (úterý) 

               2. 3. 2016 

             16. 3. 2016 

             30. 3. 2016 

             13. 4. 2016     20. 4. 2016 

               4. 5. 2016 

             18. 5. 2016 

               1. 6. 2016 

             15. 6. 2016     22. 6. 2016 

             29. 6. 2016  

             24. 8. 2016 

               7. 9. 2016     21. 9. 2016  

             27. 9. 2016 (úterý)  

             12. 10. 2016        

             26. 10. 2016 

               9. 11. 2016          
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             23. 11. 2016 

               7. 12. 2016     14. 12. 2016 

 

58. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Ing. Nechybová: na žádost ředitele divadla – o 10 tis. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (Mgr. Zrníková nepřítomna) 

 

947/15 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč společnosti Severočeské divadlo s. r. o., se sídlem Lidické 

náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 22774289, zastoupené jednatelem 

společnosti Mgr. Milošem Formáčkem, na podporu představení Noc na 

Karlštejně 

 

 

59. Rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Nechybová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (Mgr. Zrníková nepřítomna) 

 

948/15 

Rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb ve výši 155,00 tis. Kč takto: 

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

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

služeb, v položce Ostatní činnosti o částku 155,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

155,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 
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Různé: 

 

Petice ul. Tiziánova 

 

Mgr. Habrová: občané žádají o opravu ulice 

- návrh na usnesení – RM bere na vědomí: 

1. petici ve věci opravy komunikace Tizianova 

2. způsob vyřízení této petice 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 (Mgr. Zrníková nepřítomna) 

 

949/15 

Petice „Oprava komunikace Tizianova (osada Střekov)“ 

 
Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

3. petici ve věci opravy komunikace Tizianova 

4. způsob vyřízení této petice 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno ve 11:50 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Mgr. Renata Zrníková  ……………………………………………… 

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  
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ZKRATKY: 

KÚ – Krajský úřad     ODM – odbor dopravy a majetku 

RM – rada města     ZK – základní kapitál 

DS – domov pro seniory    ZM – zastupitelstvo město 

RO – rozpočtové opatření    ÚP – územní plán 

DZ – důvodová zpráva    VŘ – výběrové řízení 

FV – finanční výbor     MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

DPmÚL – Dopravní podnik města Ústí nad Labem DR – dozorčí rada 

FO – finanční opatření    PEO – právně ekonomické odd. 

FÚ – finanční úřad 




