
Z á p i s

z 42. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 4. 2020

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

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 42. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

21. Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – podání žádosti o dotaci
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR

22. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

23. Prevence šíření Covid-19 v Domovech pro seniory
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

         

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 21 za bod č. 7 (tak, aby materiály OSR byly za sebou)
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Hlasování o předřazení bodu č. 21: 9, 0, 0

Schválený program:

1. Přijetí daru od společnosti Geometry Prague, s.r.o.

2.  Rozpočtové řešení krizové situace v souvislosti s koronavirem a rozpočtové opatření FO a 
KP -

3. Veřejná zakázka "Revitalizace objetu Corso - DPS - stavba" - výběr dodavatele

4. Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel 
stavby - zrušení

5. Poskytnutí finančního daru mysliveckým spolkům k odlovu černé zvěře na nehonebních a 
navazujících pozemcích v Ústí nad labem-r.2020 

6. Rozpočtové opatření OPA a OHS - výdaje na poštovné a el. pečetě

7. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o prodeji použité věci

8. Návrh na změnu územního plánu Ústí nad Labem pro plochy se způsobem využití ZV-P, 
ZV-LP, ZV-L

9. Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20

10. Pronájem části pozemku p. č. 109/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

11. Prodej částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov

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

13. ODM - Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20 

14. Dočasné pozastavení vyhlášených dotačních programů OKSS

15. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním 
roce 2020/2021

16. Rozpočtová opatření OMOŠ, Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. a Městské policie

17. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Činohernímu studiu města 
Ústí nad Labem, p. o.

18. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Kulturnímu středisku města 
Ústí nad Labem, p. o.

19. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, p. o.

20. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Muzeu města Ústí nad 
Labem, p. o.

21. Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – podání žádosti o dotaci

22. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku 

23. Prevence šíření Covid-19 v Domovech pro seniory 
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Hlasování:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Poznámka:
Dnešní jednání RM je formou videokonference.

1. Přijetí daru od společnosti Geometry Prague, s.r.o.

1. Přijetí daru od společnosti Geometry Prague, s.r.o.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Mgr. Studenovský: poskytnutí peněžitého daru od společnosti Geometry Prague, s.r.o. ve výši
47 500,- Kč bez DPH
- nákup techniky pro vzdálené měření teploty u vstupu u domova s pečovatelskou službou a 
domova se zvláštním režimem
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

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

1019/42R/20
Přijetí daru od společnosti Geometry Prague, s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. přijetí peněžitého daru ve výši 47.500,- Kč bez DPH od společnosti Geometry Prague, 
s.r.o. za účelem nákupu techniky pro vzdálené měření teploty u vstupu do domovů s 
pečovatelskou službou a domovů se zvláštním režimem

2.  Rozpočtové řešení krizové situace v souvislosti s koronavirem a rozpočtové opatření FO a 
KP -

Ing. Jakubec: reakce na mimořádnou situaci koronaviru
1. umožnění vedoucím odborů provádět nákupy zboží a služeb i nad rámec schváleného rozpočtu
- po projednání se členy vedení města, následné předložení do RM návrh rozpočtového opatření, 
pokud by finance nestačily
- podobné opatření přijala RM v roce 2013 v souvislosti s povodněmi

2. návrh rozpočtového opatření ze změny stavu na bankovních účtech
- posílení rozpočtu KP útvar mimořádných situací ve výši 5 mil. Kč pro tyto účely
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1020/42R/20
 Rozpočtové řešení krizové situace v souvislosti s koronavirem a rozpočtové 
opatření FO a KP -

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. aby vedoucí odborů Magistrátu města Ústí nad Labem schvalovali ve své kompetenci, po 
předchozím projednání se členem nebo členy vedení města, nákup věcí a služeb potřebných 
k řešení krizové situace v souvislosti s pandemií koronaviru, a to i nad rámec stávajícího 
schváleného rozpočtu. Následně odbory předloží do RM návrh rozpočtových opatření na 
navýšení rozpočtu o tyto skutečné výdaje.

2. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora ve výši 5 000 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 5 000 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 5 000 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace

3. Veřejná zakázka "Revitalizace objetu Corso - DPS - stavba" - výběr dodavatele

Mgr. Nováková: předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové
dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso
- výzva k podání nabídky této VZ byla zveřejněna pro zadavatele 5. 2. 2020
- přihlášeni 4 účastníci řízení
- jeden účastník řízení nesplnil podmínky – vyloučen
- hodnotícím kritériem – ekonomická výhodnost
- ekonomicky nejvýhodnější nabídka je společnosti Atelier 99 s.r.o.
- nabídka ve výši 8 640 000,- Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

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

1021/42R/20
Veřejná zakázka "Revitalizace objetu Corso - DPS - stavba" - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace 
objektu Corso – DPS – stavba“ takto:

1. Atelier 99 s.r.o.
2. SVIŽN s.r.o.
3. SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace objektu Corso – DPS – stavba“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 024 63 245, s 
nabídkovou cenou ve výši 8 640 000,00 Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – DPS – 
stavba“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 
Brno, IČ: 024 63 245, 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 nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – DPS – 
stavba“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

4. Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – zhotovitel 
stavby - zrušení

Mgr. Nováková: zrušení VZ na rekonstrukci veřejného bazénu v Jeslích
- VZ vyhlášena 4. 3. 2020
- stanovena nejvyšší nabídková cena ve výši 12 600 000,- Kč
- přihlášen 1 účastník společnost MARTIA a. s. – překročení nabídkové ceny – vyloučení z účasti
- návrh zrušit tuto veřejnou zakázku, která proběhla
- schválit vyhlášení nové podlimitní zakázky s předpokládanou hodnotou plnění 16 mil. Kč bez 
DPH
Ing. Nechybová: návrh na zvýšení částky na 16 500 000,- Kč
Mgr. Nováková: záleží na domluvě RM
Mgr. Ing. Nedvědický: návrh na úpravu usnesení – zvýšení částky plnění na 16 500 000,- Kč
bez DPH

Mgr. Nováková: návrh na usnesení v upraveném znění: RM schvaluje vyhlášení podlimitní
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ –
zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 16 500 000,- Kč bez DPH

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1022/42R/20
Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – 
zhotovitel stavby - zrušení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 
Labem“ – zhotovitel stavby z důvodu zániku účasti v zadávacím řízení vybranému 
dodavateli po jeho vyloučení

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 16 500 
000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to za předpokladu, že 
nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS.
2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 
Labem“ – zhotovitel stavby.

C) pověřuje
  

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

D) 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
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d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

5. Poskytnutí finančního daru mysliveckým spolkům k odlovu černé zvěře na nehonebních a 
navazujících pozemcích v Ústí nad labem-r.2020 

Ing. Karpíšková: příspěvek na obnovu černé zvěře, ve výši 300,- Kč/1 kus
- letos přidáno jedno myslivecké sdružení v Chabařovicích
- rozrůstání města – přidávání lokalit – zvýšení chovů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

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

1023/42R/20
Poskytnutí finančního daru mysliveckým spolkům k odlovu černé zvěře na 
nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad labem-r.2020 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. poskytnutí finančního daru k podpoře snížení stavů černé zvěře na nehonebních 
pozemcích v Ústí nad Labem pro rok 2020 ve výši 300,- Kč/kus ulovené černé zvěře při 
společném lovu a při individuálním lovu, a to těmto mysliveckým spolkům:

a) Myslivecký spolek Labské stráně Malečov, IČ 44553544
b) Myslivecká společnost "Nový Dvůr", z.s., IČ 75090627
c) Myslivecká společnost Němčí-Malečov, z.s., IČ 70922993
d) Myslivecký spolek CHVALOV - Přemyslovka, IČ 44552050
e) Myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem, IČ 44554290
f) MYSLIVECKÝ SPOLEK JEDLOVÁ HORA, IČ 44554249
g) Myslivecký spolek Chabařovice, IČ 44554311

6. Rozpočtové opatření OPA a OHS - výdaje na poštovné a el. pečetě

Ing. Červenka: žádost o poskytnutí finanční částky 4 900 000,- Kč
- výdaje za hybridní poštu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1024/42R/20
Rozpočtové opatření OPA a OHS - výdaje na poštovné a el. pečetě

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru přestupkových agend a odboru hospodářské správy ve výši 4 
900 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 4 900 tis. Kč v položce Přijaté sankční 
platby - odbor přestupkových agend (přestupky v tunelech)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 4 
900 tis. Kč v položce Provozní výdaje

7. Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o prodeji použité věci

Ing. Dlouhý: dvě výstavní tabule na Mírovém náměstí
- převzetí se mělo uskutečnit do 31. 3. 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

1025/42R/20
Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o prodeji použité věci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o prodeji použité věci uzavřené dne 17. 12. 
2019

8. Návrh na změnu územního plánu Ústí nad Labem pro plochy se způsobem využití ZV-P, 
ZV-LP, ZV-L

- STAŽENO Z PROGRAMU

9. Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20

Ing. Šartnerová: předložena žádost o podporu některých investičních akcí a učinit výjimku
- zařazeny v investičním rozpočtu města na rok 2020 a jsou pro město významné a potřebné
- předloženy důvody pro realizaci
Ing. Nechybová: návrh rozpočtu krácení v důsledku koronaviru s termínem 30. 4. 2020
- snížení příjmů o cca 8 % z celkového rozpočtu
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- nutná úprava rozpočtu
- nevíme dopad na rozpočet
- výpadky u příspěvkových organizací
- vystavení města do nejisté situace
Ing. Tošovský: schválení materiálu s úpravou bodu: vyjma bodu 2) a) Stavební úpravy
objektu pro pečovatelskou službu v Krásném Březně
Ing. Šartnerová: návrh na usnesení v upraveném znění
- RM po projednání schvaluje 1) realizovat projektové práce v plném rozsahu
2) realizovat investiční akce b), c), d)

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

Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 1, zdržel se 1 Návrh byl přijat

1027/42R/20
Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. realizovat projektové práce

a) Multifunkční sportovní centrum
b) Investiční rezerva OIÚP - PD
c) Větruše – volnočasové aktivity - PD
d) Posílení bytového fondu PD
e) Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.
f) Projektové záměry v ZOO
g) Revitalizace Letního kina
h) Studie proveditelnosti variant lávky přes Labe

2. realizovat investiční akce

a) Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)
b) Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p. o.
c) Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch

10. Pronájem části pozemku p. č. 109/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Ing. Dařílek: jedná se o obálkovou nabídku v souladu s usnesením
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1028/42R/20
Pronájem části pozemku p. č. 109/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 109/1 o výměře cca 127 m2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem pro manžele Ing. arch. Jiřího Philippeho a Ing. arch. Petru Jandovi, vlastníky 
přilehlého pozemku p. č. 263/2, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
c) účel nájmu: zahrada

11. Prodej částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov

Ing. Dařílek: předprodej pozemku, které město nabylo od společnosti SETUZA a.s.
Mgr. Ing. Nedvědický: hlásím podjatost k projednávanému materiálu
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1029/42R/20
Prodej částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem částí pozemku p. č. 776 v k. ú. Střekov, označených dle geometrického plánu 
č. 2667-257/2019 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
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l) pozemek p. č. 776/12 o výměře 6 m2 pro vlastníka pozemku p. č. 791

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

B) ukládá
  

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

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

Ing. Dařílek: na základě žádosti Beach volejbalového klubu o po provedení demontáže haly
pro beach volejbal
- předloženo rozpočtové opatření ve výši 145,00 tis. Kč
- jedná se o demontáž provedenou komplexně společností, která dodala stavbu haly
- rozpočtové opatření je v plné výši
- není možné provádět demontáž haly za spoluúčasti Beach volejbalového klubu
- v případě spoluúčasti na demontáži se počítá s částkou 56 tis. Kč
Mgr. Ing. Nedvědický: vedena dlouhá diskuze
- návrh na změnu v usnesení na výši 56 tis. Kč
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Ing. Nedvědický: předložen protinávrh cena celkem s DPH 55.007,- Kč

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

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

1030/42R/20
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část 
výdajového rozpočtu)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 55,01 tis. Kč 
takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 55,01 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku, o částku 55,01 tis. Kč (kompletní demontáž přetlakové haly na plážové 
sporty)
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13. ODM - Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20 

Ing. Dařílek: RM na minulém jednání pozastavila realizaci investičních akcí
- ODM žádá o výjimku z tohoto usnesení na 5 akcí, které jsou popsány v DZ
- zvýšení bezpečnosti u vstupu do Zoologické zahrady – přesun do letošního roku z důvodu 
neúčasti žádného uchazeče v minulém roce
- tvorba projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Novoveská – fázovaná projektová 
dokumentace – zajištění stabilizace svahu a následná rekonstrukce komunikace
- dvě akce - výzvy ČEZ ohledně demontáže sloupu vedení, na kterém jsou umístěna i svítidla 
veřejného osvětlení - nutno připravit tyto akce, abychom mohli zajistit v případě realizace ČEZ 
náhradu osvětlení bez výpadku pro občany
- dokončení úpravy v Beach Aréně – výstavba zimní přetlakové haly pro beachvolejbal
- při demontáži hrozí k sesuvu okolního terénu, nutné zabezpečení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

Hlasování o usnesení:  pro 7, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

1031/42R/20
ODM - Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. realizovat veřejnou zakázku „Ústí nad Labem, Drážďanská – zvýšení bezpečnosti u 
vstupu do ZOO“
2. realizovat veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace Novoveská – PD“
3. realizovat veřejnou zakázku „Habrovice úprava VO – PD pro DÚR“
4. realizovat veřejnou zakázku „UL – Brná, U Viaduktu, 46 – kNN“
5. realizovat veřejnou zakázku „Beach Aréna - Stavební úpravy okolí„

14. Dočasné pozastavení vyhlášených dotačních programů OKSS

Ing. Kohl: návrh na dočasné pozastavení přijímání všech žádostí dotačních programů, které
jsou stále vyhlášeny
- program v oblasti sportu, volnočasové aktivity, poskytování dotací seniorům a fondu RM
- návrh na pozastavení procesu schvalování žádostí: akce sportovního kalendáře, akce zdravotně 
postižených osob, mimořádné žádosti, šeky
Mgr. Ing. Nedvědický: šeky – to znamená, že děti nebudou moci čerpat?
Ing. Kohl: ano, přesně tak
- šeky musí do ZM
Mgr. Ing. Nedvědický: je možná revokace tohoto usnesení v okamžiku, kdy se uvolní
možnost sportování dětí, abychom šeky dokázaly zprocesovat i přes ZM?
Ing. Kohl: po zlepšení situace, návrh na přípravu materiálu, postup jak dále postupovat
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

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

1032/42R/20
Dočasné pozastavení vyhlášených dotačních programů OKSS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. dočasné pozastavení přijímání žádostí otevřených dotačních programů či kategorií a 
dočasné pozastavení schvalovacího procesu již podaných žádostí pro rok 2020 odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu 
Statutárního města Ústí nad Labem“
b) „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 
2020 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“
c) Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2020 z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem
d) Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

15. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním 
roce 2020/2021

PhDr. Müllerová: výjimky z počtu dětí ve třídách
- příprava na otevření přípravných tříd pro ZŠ a MŠ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 15, 16, 17, 18, 19, 20: 9, 0, 0

1033/42R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a otevření přípravných tříd na ZŠ 
ve školním roce 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu 
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žáků ve třídě

a) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
d) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
j) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
l) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace

2. otevření přípravných tříd ve školním roce 2020/2021 na:

a) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace – 1 třída
b) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace – 1 třída
c) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvková organizace – 1 třída
d) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
příspěvková organizace – 1 třída
e) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace – 1 třída

B) zmocňuje
  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol uvedených v bodě A) 
1

16. Rozpočtová opatření OMOŠ, Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. a Městské policie

PhDr. Müllerová: parkovné, které vybírají MS na zvláštní účet, bude staženo 50 tis. Kč pro
MP
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1034/42R/20
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Rozpočtová opatření OMOŠ, Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. a Městské 
policie

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
650,96 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků
na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování v celkové výši 
650,96 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 429,85 tis. Kč
na provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
78 tis. Kč na zajištění naprogramování EPROM paměti parkovacích automatů
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 143,11 tis. Kč
na opravu a pořízení náhradních dílů pro stávající parkovací automaty
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a Městské policie
ve výši 50 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků
na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 50 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Městské policie o 50 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem, v požadované výši 1 100 tis. Kč na realizaci akce „MSUL – nákup 5 ks nových 
parkovacích automatů“

C) ukládá
  

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. v souladu s předloženým usnesením na 
realizaci výše uvedených akcí

17. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Činohernímu studiu města 
Ústí nad Labem, p. o.

PhDr. Müllerová: rozpočtové opatření na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyhlášeny
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vládou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1035/42R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Činohernímu 
studiu města Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1 690 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 690 tis. Kč, v položce Rezerva
na provoz pro p. o. ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Činohernímu studiu města Ústí 
nad Labem, p. o. ve výši 1 690 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů včetně souvisejících 
zákonných odvodů

18. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Kulturnímu středisku 
města Ústí nad Labem, p. o.

PhDr. Müllerová: rozpočtové opatření na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyhlášeny
vládou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1036/42R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Kulturnímu 
středisku města Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
890 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 890 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Kulturnímu středisku města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 890 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů 
včetně souvisejících zákonných odvodů

19. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí 
nad Labem, p. o.

PhDr. Müllerová: rozpočtové opatření na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyhlášeny
vládou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1037/42R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Městským 
službám Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 4 460 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 4 460 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, p. o. ve výši 4 460 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů včetně souvisejících 
zákonných odvodů

20. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Muzeu města Ústí nad 
Labem, p. o.

PhDr. Müllerová: rozpočtové opatření na pokrytí mzdových nákladů, které byly vyhlášeny
vládou
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1038/42R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí příspěvku na provoz Muzeu města 
Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1 530 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 530 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Muzeu města Ústí nad Labem, 
p. o. ve výši 1 530 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů včetně souvisejících zákonných 
odvodů

21. Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – podání žádosti o dotaci

Ing. Dlouhý: dotace od nadace ČEZ v maximální výši 50 tis. Kč na provoz krizové linky -
pokrytí mzdových nákladů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Původní číslo materiálu: 
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

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

1026/42R/20
Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. podmínky veřejného grantového řízení Krizová pomoc 2020 z Nadace ČEZ 

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ v rámci dotační-ho 
programu dle bodu A) 1. tohoto usnesení

2. spolufinancování projektu „Zajištění krizové linky MmÚ“ ve výši 150 tis. Kč s 
předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 200 tis. Kč
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22. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku 

PhDr. Müllerová: DDM a ZŠ Neštěmická chtějí zažádat přes nadaci ČEZ o příspěvek na
nákup 3D tiskáren – tisk štítů
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1039/42R/20
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 souhlasí
  

1. s podáním žádosti Domu dětí a mládeže a Zařízení pro zvláštní vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, IČ 75150131, do 
veřejného grantového řízení „Krizová pomoc 2020“ vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 
1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 2672151, na nákup dvou 3D tiskáren a materiálu k výrobě 
ochranných pomůcek ve výši 50 000,- Kč

2. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 
organizace, IČ 44226268, do veřejného grantového řízení „Podpora regionů 2020“ 
vyhlášeného Nadací ČEZ, Duhová 1531/3,
140 53 Praha 4, IČ 2672151, na nákup dvou 3D tiskáren ve výši
40 000,- Kč

3. s případným přijetím nadačního příspěvku:
a) dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví Domu dětí a mládeže a Zařízení pro 
zvláštní vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
IČ 75150131
b) dle bodu A) 2. tohoto usnesení do vlastnictví Základní školy
Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace,IČ 44226268

23. Prevence šíření Covid-19 v Domovech pro seniory 

PhDr. Müllerová: prevence proti jakémukoli zavlečení onemocnění do zařízení
- po projednání s hygienou, vše dezinfikovat – balíčky od příbuzných
Mgr. Ing. Nedvědický: projednáváno s MUDr. Gunarovou, která provádí kontrolu dodavatelů
a služeb a připravuje k tomu materiál, který pošle
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

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

1040/42R/20
Prevence šíření Covid-19 v Domovech pro seniory 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. doporučení pro domovy pro seniory zřizované městem Ústí nad Labem
a) nadále důkladně dezinfikovat tzv. balíčky od příbuzných a blízkých pro klienty

b) zajistit, aby tzv. balíčky obsahovaly jen balené zboží, které nepodléhá rychlé zkáze, tj. 
nemá na obalu napsáno „spotřebujte do“

c) tzv. balíčky uložit do místnosti, která bude k tomuto vyčleněna, na dobu minimálně tří 
dnů

B) žádá
  

1. ředitele domovů pro seniory nabídnout klientům sociální službu zajišťující stravování v 
době obědů a večeří

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
KP – kancelář primátora
VZ – veřejná zakázka
MS – Městské služby
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