
Z á p i s

z 44. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 4. 5. 2020

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Lukáš Konečný

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 44. 
schůze Rady.

Diskuse          .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

23. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Mírová
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

24. Souhlas s odpuštěním nájemného u smluv o nájmu prostor uzavřených příspěvkovými 
organizacemi
Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ

25. Prominutí nájemného – ODM
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyntutí dotace v oblasti volnočasových aktivit 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

27. Návrhy obecně závazných vyhlášek
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

28. Přijetí finančního daru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
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Na stůl byly předloženy body:

         

V kolovadle:

         

Nechat hlasovat o předřazení bodů:
- č. 23 a 24 za bod č. 20 (aby materiály OMOŠ byly za sebou)
- č. 25 za bod č. 15 (aby materiály ODM byly za sebou)
- č. 26 za bod č. 17 (aby materiály OKSS byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů č. 23, 25, 26: 9, 0, 0

Schválený program:

1. Žádost MO město o dotaci na dofinancování participace 

2. Návrh na odklad splátek úvěru u KB a.s.

3. Rozpočtové opatření FO - zapojení finančních prostředků ze SFŽP na kotlíkové půjčky

4. Veřejná zakázka "Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem" - 
ČÁST A (VISO) - výběr dodavatele

5. Veřejná zakázka "Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem" - 
ČÁST B (dPP) - výběr dodavatele

6. Rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie

7. Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku u Městské policie Ústí nad Labem

8. Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

9. Projekt „ÚL-oprava pomníku obětem 1.světové války“ – finanční ukončení projektu

10. Rozpočtové opatření OSR - zapojení finančních prostředků SFŽP na služby "Kotlíkového 
specialisty"

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

12. Žádost o snížení nájemného - Czech Outdoor s.r.o.

13. Převod 3 pozemků ve Vinařské ulici do správy MO město

14. Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro občasná cvičná přistání vrtulníků

15. Rozpočtové opatření ODM - krematorium 

16. Předčasné ukončení projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2020 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

18. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci 
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19. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MŠMT č. 02_20_080, ŠABLONY III, v rámci OP 
Výzkum, vývoj a vzdělání

20. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy, Ústí nad 
Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace

21. Revokace usnesení Rady města ÚL č. 963/37R/20 ze dne 2. 3. 2020

22. Zpracování zprávy o uplatňování územního plánu za minulé období

23. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Mírová

24. Souhlas s odpuštěním nájemného u smluv o nájmu prostor uzavřených příspěvkovými 
organizacemi

25. Prominutí nájemného - ODM

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyntutí dotace v oblasti volnočasových aktivit 2020

27. Návrhy obecně závazných vyhlášek

28. Přijetí finančního daru

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

1. Žádost MO město o dotaci na dofinancování participace 
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: žádost MO město o dotaci – dofinancování akcí v rámci participace
- 13. 3. 2020 proběhlo jednání
- usouzení, že MO město má dostatečné zdroje na pokrytí dokončení participativního projektu ze 
svého rozpočtu
- návrh na zamítnutí žádosti MO o tuto dotaci
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1049/44R/20
Žádost MO město o dotaci na dofinancování participace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výsledku jednání paní náměstkyně Ing. Nechybové se zástupci městského 
obvodu město ve věci žádosti o dotaci na dofinancování investičních akcí v rámci 
participace statutárního města Ústí nad Labem „Ústečané společně“ v k.ú. MO město na 
základě úkolu RM 934/37R/20 ze dne 2.3.2020

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu město ve výši 1 332 tis. Kč dle žádosti - dopisu p. 
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starostky MO ze dne 19.2.2020

2. Návrh na odklad splátek úvěru u KB a.s.
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: reakce na zhoršenou ekonomickou situaci v republice a v našem městě v
důsledku koronaviru
- návrh na schválení podání žádosti na KB o odklad pěti splátek úvěru
Ing. Nechybová: poděkování za jednání s KB
Ing. Jakubec: parlament přijal zákon - možnost odložení šesti splátek, netýká se to obcí
- KB přijala vlastní rozhodnutí - max. 5 splátek
Mgr. Ing. Nedvědický: poděkování
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1050/44R/20
Návrh na odklad splátek úvěru u KB a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. požádat Komerční banku a.s., v souvislosti s ekonomickými dopady do příjmů města v 
důsledku pandemie COVID-19, o odklad 5ti budoucích měsíčních splátek sjednaných dle 
Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 7310009200113 ze dne 27.4.2009 včetně dodatků s tím, 
že o těchto 5 měsíců se posune splatnost tohoto úvěru, přičemž výše měsíčních splátek 
zůstane stejná jako dosud

3. Rozpočtové opatření FO - zapojení finančních prostředků ze SFŽP na kotlíkové půjčky
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Ing. Jakubec: peníze jsme dostali na náš bankovní účet
- po schválení poskytnutí půjček konkrétním žadatelům na Zastupitelstvu by se peníze žadatelům 
vyplatily
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1051/44R/20
Rozpočtové opatření FO - zapojení finančních prostředků ze SFŽP na kotlíkové 
půjčky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 5 500 tis. Kč – zapojení investiční dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 500 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. fondů-investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk.č. 05, o částku 5 500 tis. Kč na akci 
„Kotlíkové půjčky“

4. Veřejná zakázka "Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem" - 
ČÁST A (VISO) - výběr dodavatele

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Mgr. Nováková: schválení dodavatele VZ „Varovného informačního systému obyvatelstva
SO ORP Ústí nad Labem“
- 28. 1. 2020 RM schválila vyhlášení této VZ
- 2 části: modernizace varovného informačního systému obyvatelstva
- aktualizace a rozšíření digitálního povodňového plánu
- nabídka od 2 dodavatelů: společnost Colsys s. r. o. a TELMO a. s.
- jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH
- podmínky lépe splňovala společnost Colsys s. r. o.
- návrh na uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
- návrh schválit smlouvy o výkonu technického a kontrolního rozboru při realizaci této VZ, která 
by byla podepsána se společností Metropolnet a. s. – technický a kontrolní dozor při realizaci 
zakázky
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1052/44R/20
Veřejná zakázka "Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad 
Labem" - ČÁST A (VISO) - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Varovný 
informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST A takto:

1. Colsys s. r. o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
2. TELMO a. s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10

B) rozhoduje
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1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST A, 
který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Colsys s. r. o., se sídlem Buštěhradská 109, IČ: 
47307781, s nabídkovou cenou ve výši 25 648 094 Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva 
SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST A dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Colsys s. r. o., se 
sídlem Buštěhradská 109, IČ: 47307781 a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. 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 „Varovný informační systém obyvatelstva 
SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST A dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, 
a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
3. uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru investora na zakázku s názvem 
„Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST A se 
společností Metropolnet a.s., IČ: 25439022 za cenu ve výši 272 000 bez DPH

5. Veřejná zakázka "Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem" - 
ČÁST B (dPP) - výběr dodavatele

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Mgr. Nováková: materiál týkající se části b
- předmětem je aktualizace a rozšíření digitálního povodňového plánu na celém území města Ústí 
nad Labem
- 2 dodavatelé: společnost VRV + Hydrosoft, ENVIPARTNER, s. r. o.
- nejnižší nabídkovou cenu nabídla společnost VRV + Hydrosoft
- s touto společností bude uzavřena smlouva o dílo
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1053/44R/20
Veřejná zakázka "Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad 
Labem" - ČÁST B (dPP) - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Varovný 
informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST B takto:

1. Společnost VRV+Hydrosoft, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
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2. ENVIPARTNER, s. r. o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST B, 
který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Společnost VRV+Hydrosoft., se sídlem 
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901, s nabídkovou cenou ve výši 558 000 Kč bez 
DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva 
SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST B dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Společnost 
VRV+Hydrosoft, se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901 a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. 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 „Varovný informační systém obyvatelstva 
SO ORP Ústí nad Labem“ – ČÁST B dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, 
a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

6. Rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: pokrytí nákladů vynaložených v době nouzového stavu
- jedná se o dezinfekční a ochranné prostředky, roušky, respirátory, antibakteriální gely, gumové 
rukavice, které byly nakoupeny od začátku vzniku pandemie – hrazeno z vlastního rozpočtu, kde 
nebyla vytvořena vlastní kapitola
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1054/44R/20
Rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie v celkové výši 433,96
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši
433,96 tis. Kč v položce Mimořádné situace - rezerva na řešení krizových situací
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a odstraňování jejich následků

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o
částku 433,96 tis. Kč v položce provozní výdaje

7. Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku u Městské policie Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Ing. Bakule: MP má v rozpočtu nárokovanou částku ve výši 700 tis. Kč
- určeno pro vyplacení náborového příspěvku uchazečům o práci strážníka městské policie
- na jednoho uchazeče vyhrazeno 70 tis. Kč
- náborové kolečko - fyzické testy, psychotesty
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1055/44R/20
Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku u Městské policie Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku pro nové uchazeče o práci strážníka u 
Městské policie Ústí nad Labem

8. Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: dotace od Nadace ČEZ ve výši 50 tis. Kč – na ,, Zajištění krizové linky MmÚ“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1056/44R/20
Projekt „Zajištění krizové linky MmÚ“ – smlouva o poskytnutí nadačního 
příspěvku

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informaci o Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, ULK KP20/2741, ze dne 
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9.4.2020 z grantového programu Krizová pomoc 2020 Nadace ČEZ na realizaci projektu 
„Zajištění krizové linky MmÚ“

B) schvaluje
  

2. přijetí dotace ze strany Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč za účelem realizace projektu 
„Zajištění krizové linky MmÚ“

9. Projekt „ÚL-oprava pomníku obětem 1.světové války“ – finanční ukončení projektu
Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: finanční ukončení projektu ,,ÚL – oprava pomníku obětem 1. světové války“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1057/44R/20
Projekt „ÚL-oprava pomníku obětem 1.světové války“ – finanční ukončení 
projektu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 bere na vědomí
  

1. informaci o finančním ukončení projektu „ÚL – oprava pomníku obětem 1.světové 
války“

10. Rozpočtové opatření OSR - zapojení finančních prostředků SFŽP na služby "Kotlíkového 
specialisty"

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

Ing. Dlouhý: zapojení finančních prostředků – na služby kotlíkového specialisty
- které budou vypláceny kotlíkovému specialistovi, který řešil podle počtu skutečně vyměněných 
kotlů
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1058/44R/20
Rozpočtové opatření OSR - zapojení finančních prostředků SFŽP na služby 
"Kotlíkového specialisty"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 280 tis. Kč – zapojení 
neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 280 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
stát. fondů-neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, oddělení 
projektů a dotací o částku 280 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací

11. Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: odsouhlasení realizace VZ, které byly pozastaveny nebo přerušeny v souvislosti
s opatřeními v rámci nouzového stavu
- zakázky: projektová dokumentace na Rekonstrukci komunikací Hynaisova a Štursova – 
rekonstrukce plynovodu a vodovodu
- Stavba Sociální péče – SSZ – (časté nehody) zabezpečení přechodů pro chodce světelnou 
signalizací
- Komunikace U Městských domů – komunikace v havarijním stavu
- Rekonstrukce komunikací Školní, Návětrná, Vojnovičova – dlouhodobě koordinována s 
rekonstrukcí plynovodu, vodovodu a kanalizace
- Nákup elektrokol – k dispozici zájemcům v půjčovně kol na zbytek letošní sezóny
- Nákup kremulátoru pro krematorium – stroj na úpravu popela
- nutné ke zprovoznění pece
Ing. Nechybová: máme vyčíslený objem finančních prostředků na tyto akce?
Ing. Dařílek: vycházíme z předpokládaného objemu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1059/44R/20
Výjimka z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. realizaci veřejné zakázky "Hynaisova, Štursova - aktualizace PD"
2. realizaci veřejné zakázky "Sociální péče - SSZ - PD"
3. realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace U Městských domů"
4. realizaci veřejné zakázky "Školní, Návětrná, Vojnovičova - rekonstrukce komunikací"
5. realizaci veřejné zakázky "Nákup elektrokol"
6. realizaci veřejné zakázky "Nákup kremulátoru pro krematorium"

12. Žádost o snížení nájemného - Czech Outdoor s.r.o.
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
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Ing. Dařílek: žádost v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu o dočasné prominutí a
snížení nájemného
- společnost má v nájmu část pozemku za účelem umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení
- roční nájemné ve výši 50.000,- Kč bez DPH
- společnost předložila tento návrh na snížení nájemného: 1. nájemné ve výši 10% sjednaného 
nájemného po dobu trvání nouzového stavu
- 2. nájemné ve výši 50% sjednaného nájemného po dobu 1 roku od skončení nouzového stavu
- omezujícím orgánem byl stát
- město nemusí realizovat, byla by to jeho vůle
- plošná žádost, obdržena na všech obvodech
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1060/44R/20
Žádost o snížení nájemného - Czech Outdoor s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 neschvaluje
  

1. snížení nájemného na 10 % sjednaného nájemného po dobu trvání nouzového stavu na 
území České republiky pro společnost Czech Outdoor s. r. o., IČ 241 99 427, za pronájem 
části pozemku p. č. 2597/11 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem umístění 1 ks oboustranného 
reklamního zařízení o rozměrech plakátovací plochy 6 x 3 m

2. snížení nájemného na 50 % sjednaného nájemného po dobu 1 roku od skončení 
nouzového stavu na území České republiky pro společnost Czech Outdoor s. r. o., IČ 241 
99 427, za pronájem části pozemku p. č. 2597/11 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem 
umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměrech plakátovací plochy 6 x 3 m

13. Převod 3 pozemků ve Vinařské ulici do správy MO město
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

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

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

1061/44R/20
Převod 3 pozemků ve Vinařské ulici do správy MO město

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje
  

1. převod
a) pozemku p. č. 1170/43 o výměře 96 m2 v k. ú. Bukov,
b) pozemku p. č. 441/79 o výměře 272 m2 v k. ú. Klíše,
c) pozemku p. č. 441/80 o výměře 424 m2 v k. ú. Klíše,
z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru dopravy a 
majetku MmÚ, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město za 
podmínky, že dojde-li k výstavbě sportovního areálu budou pozemky vráceny do vybraného 
majetku města

14. Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro občasná cvičná přistání vrtulníků
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: požadavek společnosti LPS, letecké práce a služby, s. r. o. o souhlas vlastníka
pro občasná cvičná přistání jejich vrtulníků na části pozemků v k. ú- Chabařovice a
k. ú. Klíše
plocha pro přistání je v rozsahu 10 m2
souhlas vlastníka je vyžadován předpisy Úřadu pro civilní letectví
Ing. Nechybová: v materiálu v žádosti je, že společnost žádá pronájem
Ing. Dařílek: 2 části: dočasný souhlas a pronájem bude projednán zvlášť
Ing. Nechybová: v katastru - jedná se o pozemky v Chabařovicích (parkoviště) máme nějakou
lokaci, kde by se mělo přistávat?
Ing. Dařílek: pozemky, které jsme získali v rámci vyrovnání na jezeru
L. Konečný: v případě parkoviště je to špatně zvolené
Ing. Nechybová: tam parkují auta
Mgr. Ing. Nedvědický: ze zákona z povolení se musí dodržet minimální vzdálenost ochranná
plocha je 50 m
Ing. Dařílek: v příloze matriálu je přesně vyznačena plocha, vyznačení dodržených limitů
L. Konečný: uprostřed pole – parkují auta
Ing. Dařílek: máme dvě akce: 1. dočasné přistávání na vybraných pozemcích – potřeba
souhlas
2. část pořádání vyhlídkových letů pro klienty – nutný souhlas s pronájmem
L. Konečný: když pronájem odsouhlasíme, toto místo bude zabráno již natrvalo?
Ing. Dařílek: ano, bude souhlas – prostředek může přistát
souhlas – prostředek může přistát
L. Konečný: není možné vybrat jiné místo, které by pro ně bylo vhodné?
Ing. Dařílek: místa jsou vhodná, nacházejí se v blízkosti jezera
L. Konečný: jiné místo, které by bylo pro ně vhodné, ale neznemožňovalo by to parkování
Ing. Dařílek: na Miladě 3 akce za rok
- nejedná se o parkovací plochy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1062/44R/20
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Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro občasná cvičná přistání vrtulníků

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. udělení souhlasu vlastníka pro společnost LPS, letecké práce a služby, s. r. o., IČ 646 52 
785, pro občasná cvičná přistání vrtulníků mimo schválená letiště a heliporty na částech 
pozemků
a) p. č. 1730/19, trvalý travní porost, k. ú. Chabařovice
b) p. č. 1730/20, orná půda, k. ú. Chabařovice
c) p. č. 1869/1, orná půda, k. ú. Klíše

15. Rozpočtové opatření ODM - krematorium 
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: alokace na investiční akce
- nákup cílové kamery pro Městský stadion ÚL
- zadání zakázky na generální opravu kremační pece
- dokončení projektové dokumentace na sanaci zbylé části dvorany – nutné ke konečnému 
zamezení zatékání do suterénu objektu krematoria
- bez provedení těchto akcí, nelze zprovoznit krematorium
- chladící místnost, mrazicí boxy, přípravna, zázemí pro zaměstnance, vytápění, atd.
- rozdíl v hodnotách bude pokryt z neinvestičních zdrojů ODM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1063/44R/20
Rozpočtové opatření ODM - krematorium 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 320,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
320,00 tis. Kč v položce Oddělení evidence majetku
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 320,00 tis. Kč na akci „Krematorium – GO – modernizace spalovací pece“
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 79,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 79,90 
tis. Kč v položce Oddělení evidence majetku
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 04, o 
částku 79,90 tis. Kč na akci „Nákup cílové kamery pro Městský stadion ÚL“

16. Předčasné ukončení projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad Labem“
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb
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Ing. Kohl: dva problémy: při sepisování celého projektu musel být schválen řídícím orgánem
- termín zahájení realizace projektu byl stanoven na 1. 5. 2019 a termín ukončení realizace 
projektu na 31. 8. 2020
- první vyhlášení VZMR - bez přihlášení dodavatele, zakázka zrušena
- druhé vyhlášení VZMR - bez přihlášení dodavatele, zakázka zrušena
- třetí vyhlášení VZMR – nabídka obdržena od jediného dodavatele, ten neprojevil součinnost a 
byl vyřazen, zakázka byla zrušena
- pokud v rámci nástroje ITI nedojde k realizaci nějakého projektu, pak tyto finanční prostředky se 
vrací a je možné je využít na jiný projekt
- u Metodiky soc. bydlení je situace odlišná, protože výzva OP Zaměstnanost již skončila a není 
tedy do ní možné předložit žádný další projekt
- předložen návrh na schválení předčasného ukončení projektu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1065/44R/20
Předčasné ukončení projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad 
Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o předčasném ukončení projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad 
Labem“

B) souhlasí
  

1. s podáním žádosti o změnu v projektu „Metodika sociálního bydlení pro Ústí nad 
Labem“ – předčasné ukončení realizace projektu

C) ukládá
  

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o změnu projektu „Metodika sociálního 
bydlení pro Ústí nad Labem“ dle bodu B) tohoto usnesení

17. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 
2020 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

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

Ing. Kohl: vyřazení žádosti o dotace z dotačního programu: Šachový klub Spartak Ústí nad
Labem – žadatel měl k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem
- Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem – žádost o dotaci podána po termínu
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- návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Ševcovic: předložen protinávrh: vyřazení žádostí školních sportovních klubů

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

1066/44R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
v roce 2020 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
(OKSS) určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem,
IČ: 004 82 846 ve výši 28.000,- Kč
b) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482 ve výši 47.000,- Kč
c) Jezdecký klub LIBERTAS Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 47 758
ve výši 16.000,- Kč
d) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 17.000,- Kč
e) KST Apollo Ústí nad Labem z. s., IČ: 072 11 104 ve výši 24.000,- Kč
f) Potápěči Ústí nad Labem, p. s., IČ: 050 84 750 ve výši 23.000,- Kč
g) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 631 53 262
ve výši 24.000,- Kč
h) T-CLUB BERUŠKY, IČ: 011 73 359 ve výši 29.000,- Kč
i) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., IČ: 631 52 509 ve výši
16.000 ,- Kč
j) TJ Lokomotiva Ústí n. L., z. s., IČ: 442 26 357 ve výši 10.000,- Kč
k) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 45.000,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
(OKSS) určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a 
následné uzavření smlouvy s tímto subjektem:
a) Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ Rabasova, pobočný spolek, IČ: 070 31 131

C) souhlasí
  

1. 1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
(OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a 
následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
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a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s., IČ: 270 43 584 ve výši
502.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s., IČ: 054 22 698 ve výši
246.000,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 89.000,- Kč
d) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 ve výši
139.000,- Kč
e) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., IČ: 226 09 458
ve výši 258.000,- Kč
f) BLADES Ústí nad Labem, z.s., IČ: 227 69 315 ve výši
148.000,- Kč
g) BOGI SPORT Ústí nad Lbame klub, z. s., IČ: 084 55 783 ve výši 75.000,- Kč
h) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633 ve výši 192.000,- Kč
i) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488 ve výši
154.000,- Kč
j) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ: 228 87 458 ve výši
162.000,- Kč
k) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s., IČ: 692 91 969 ve výši 493.000,- Kč
l) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., IČ: 442 23 609
ve výši 134.000,- Kč
m) Judo team Střekov, z.s., IČ: 057 83 259 ve výši 67.000,- Kč
n) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 272.000,- Kč
o) „Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s.“, IČ: 050 59 810
ve výši 62.000,- Kč
p) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., IČ: 266 47 567
ve výši 231.000,- Kč
q) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 264.000,- Kč
r) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181
ve výši 74.000,- Kč
s) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203
ve výši 63.000,- Kč
t) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši
55.000,- Kč
u) SK Brná, z.s., IČ: 270 40 968 ve výši 90.000,- Kč
v) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., IČ: 445 54 087 ve výši 133.000,- Kč
w) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., IČ: 014 71 619 ve výši 66.000,- Kč
x) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., IČ: 661 10 351 ve výši 181.000,- Kč
y) Spolek InlineSkating.cz, IČ: 226 07 137 ve výši 105.000,- Kč
z) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 344.000,- Kč
aa) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., IČ: 442 26 306
ve výši 158.000,- Kč
bb) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši
76.000,- Kč
cc) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 66.000,- Kč
dd) T.J. Mojžíř, z.s., IČ: 445 52 521 ve výši 205.000,- Kč
ee) Taneční skupina Freedom z.s., IČ: 226 70 904 ve výši 220.000,- Kč
ff) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110
ve výši 356.000,- Kč
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gg) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., IČ: 183 80 514 ve výši
251.000,- Kč
hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., IČ: 057 86 304
ve výši 223.000,- Kč
ii) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s., IČ: 057 81 191
ve výši 159.000,- Kč
jj) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika,
IČ: 057 80 853 ve výši 116.000,- Kč
kk) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., IČ: 057 86 801
ve výši 80.000,- Kč
ll) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s.,
IČ: 057 87 343 ve výši 174.000,- Kč
mm) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 54.000,- Kč
nn) TJ Skorotice, z.s., IČ: 442 26 292 ve výši 207.000,- Kč
oo) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 25 261 ve výši 139.000,- Kč
pp) TJ Střekov, z.s., IČ: 005 27 033 ve výši 64.000,- Kč
qq) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 146.000,- Kč
rr) TJ Vaňov, z.s., IČ: 005 24 701 ve výši 147.000,- Kč
ss) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 128.000,- Kč
tt) Universitní sportovní klub Slávie, z. s., IČ: 445 52 319 ve výši 93.000,- Kč
uu) USK PROVOD, z.s., IČ: 183 81 375 ve výši 831.000,- Kč
vv) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s., IČ: 046 10 881 ve výši
364.000,- Kč
ww) Ústecká asociace futsalu, z.s., IČ: 041 02 584 ve výši 326.000,- Kč
xx) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 ve výši 58.000,- Kč
yy) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,
IČ: 445 56 594 ve výši 112.000,- Kč
zz) Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ: 056 12 951 ve výši 382.000,- Kč

D) nesouhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 
(OKSS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a 
následným uzavřením smluv s těmito subjekty:
a) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222
b) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129
c) ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, IČ: 042 49 143
d) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. 
o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313

E) ukládá
  

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

18. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí 
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nad Labem, příspěvkové organizaci 
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: poskytnutí investičního příspěvku pro Zoo
- žádost o finance, v rámci přípravy projektových záměrů v souladu s vypracovaným
,, Návrhem rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2018 – 2035“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1068/44R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
1 391,90 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku
1 391,90 tis. Kč u akce „ZOO – investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 347,23 tis. 
Kč na akci „ZOO – Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní 
Asie“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 338,80 tis. 
Kč na akci „ZOO – Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 – poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 705,87 tis. 
Kč na akci „ZOO – Předprojektová dokumentace přestavby exotária“

B) ukládá
  

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b až d) tohoto usnesení na zajištění 
výše uvedených projektových a předprojektových dokumentací

19. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MŠMT č. 02_20_080, ŠABLONY III, v rámci OP 
Výzkum, vývoj a vzdělání

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

PhDr. Müllerová: opakovaná výzva – podpora mimoškolních aktivit
- priority výzvy - prevence předčasnému ukončení školní docházky, diskriminace, 
socioekonomické integrace
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení:  pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1069/44R/20
Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MŠMT č. 02_20_080, ŠABLONY III, v 
rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělání

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy MŠMT
č. 02_20_080 ŠABLONY III v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

B) zmocňuje
  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru městských organizací
a školství
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám Statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení

20. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy, Ústí 
nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace

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

PhDr. Müllerová: RM bere na vědomí rezignaci ke dni 31. 8. 2020 a vyhlašuje konkursní
řízení s nástupem od 1. 9. 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1070/44R/20
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské 
školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Bc. Martiny Štolbové na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí 
nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace ke dni 31. 8. 2020

B) děkuje
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1. Bc. Martině Štolbové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, 
příspěvkové organizace za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve 
školství

C) vyhlašuje
  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy, Ústí 
nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace

D) schvaluje
  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení

E) jmenuje
  

1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské 
školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Členové: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ
Mgr. Petra Fiklíková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Bc. Denisa Bukorová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Martina Hrdá, školní inspektorka České školní inspekce
Bc. Kristýna Muchová, pedagogický pracovník MŠ Karla IV.

F) ukládá
  

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 9. 2020 jmenován nový ředitel 
Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/4, příspěvkové organizace

21. Revokace usnesení Rady města ÚL č. 963/37R/20 ze dne 2. 3. 2020
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora

Bc. Gloserová: poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč na odbornou konferenci 18.
Perinatologické dny Ústeckého kraje subjektu Krajská zdravotní, a.s.
- 2. 4. 2020 obdržena informace o zrušení této konference, která se letos nebude konat ani v 
náhradním termínu
- žádost o revokaci usnesení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1072/44R/20
Revokace usnesení Rady města ÚL č. 963/37R/20 ze dne 2. 3. 2020
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

 revokuje
  

1. usnesení RM č. 963/37R/20 ze dne 2. 3. 2020 v úplném znění

22. Zpracování zprávy o uplatňování územního plánu za minulé období
Předkládá: Eva Nováková

Eva Nováková: zpráva musí být předložena ZM v září
- 3 oblasti změn: zahájení procesu
- vypořádání soudně zrušené části, zrušení části Ústeckým krajem
- prověří a navrhne změny tak, jak je v návrhu na usnesení
- prověří návrhy fyzických a právnických osob schválených ZM
Ing. Nechybová: termín 21. 9. 2020, vypořádat se se soudem zrušenými částmi územně
plánovací dokumentace
- znamená to zpracovat?
Mgr. Studenovský: zahájení procesu
- vypořádání může trvat i několik let
- tímto to spouštíme
Mgr. Ing. Nedvědický: stanovisko ministerstva pro místní rozvoj
Eva Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1073/44R/20
Zpracování zprávy o uplatňování územního plánu za minulé období

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 ukládá
  

a) zpracovat Zprávu o uplatňování územního plánu Ústí nad Labem za minulé období a 
následně tuto předložit zastupitelstvu města Ústí nad Labem

b) v příloze Zprávy zpracovat podklad či zadání těchto změn územního plánu:

- změna a) Vypořádá soudně zrušené části ÚPD, zrušené části Ústeckým krajem, uvede do 
souladu ÚPD s PÚR ČR v aktuálním znění, uvede do souladu se ZÚR v aktuálním znění, 
vypustí a vypořádá kapitoly ÚPD, které jsou zrušené novelizací stavebního zákona a 
uvedené ve Zprávě o uplatňování z roku 2015, prověří návrhy fyzických a právnických 
osob schválené ZM dle Zprávy o uplatňování, prověří a napraví chyby ÚPD dle Zprávy o 
uplatňování z roku 2015, prověří a upraví znění kapitoly „Vymezení architektonicky nebo 
urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“. Měněny budou textová a grafická 
část, změna proběhne v normálním, tj. nezkráceném režimu.
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- změna b) Prověří a navrhne změny regulativů ploch ZV-P, ZV-LP, ZV-L dle požadavků 
samosprávy. Měněny budou pouze v textové části, změna proběhne ve zkráceném režimu.

- změna c) Prověří návrhy fyzických a právnických osob schválených ZM do 04/2020 tak, 
aby nedošlo ke změně koncepce ÚPD, zaktualizuje a prověří nezbytný počet územních 
studií dle požadavků samosprávy. Měněny budou textová a grafická část, změna proběhne 
v normálním, tj. nezkráceném režimu.

23. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Mírová
Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství

PhDr. Müllerová: v rámci programu ,,O2 Chytrá škola“
- program je zaměřen na podporu aktivity spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, 
dětí, mladistvých a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1071/44R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Mírová

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve formě Zlatého certifikátu ve výši 1 
253,86 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové 
organizace, IČ 44553226, od společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4, IČ 60193336, na úhradu služeb souvisejících s realizací aktivit v rámci 
programu „O2 Chytrá škola“

B) děkuje
  

1. dárcům za poskytnuté dary

24. Souhlas s odpuštěním nájemného u smluv o nájmu prostor uzavřených příspěvkovými 
organizacemi

- STAŽENO Z PROGRAMU

25. Prominutí nájemného - ODM
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Ing. Dařílek: RM prominula dle seznamu 2/12 nájemné v objektech, které jsou ve správě
magistrátu (vybraný majetek) a zároveň v objektech, které spravují na základě příkazní služby 
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městské služby
- předložen tento seznam
- předložení odsouhlasení prominutí další 1/12 ročního nájemného
Mgr. Ing. Nedvědický: počítá tento materiál s nejnovější informací vlády, že bude ochotna
podílet se na nákladech nájemného u provozoven, které nemohly provozovat svoji
činnost z důvodu koronaviru?
Ing. Dařílek: tabulky, kde zůstaly pouze sportovní aktivity a poté se jedná o tři
nájemní smlouvy na vybrané majetku Basketballový klub, FK mládež, FK a. s.
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1064/44R/20
Prominutí nájemného - ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. prominutí nájemného odpovídající 1/12 ročního nájmu právnickým osobám nebo 
fyzickým podnikajícím osobám, jejichž činnost je omezena nebo přerušena vlivem nařízení 
vlády k nouzovému stavu, a tato je spojena s předmětem nájmu, dle přiložených tabulek

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyntutí dotace v oblasti volnočasových aktivit 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Ing. Kohl: změna bankovního účtu - formalita
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1067/44R/20
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskyntutí dotace v oblasti volnočasových aktivit 
2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

 schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2020 Odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční 
volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ pro subjekt Ústečan z.s. (IČ 228 33 536), 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

27. Návrhy obecně závazných vyhlášek
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Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Mgr. Studenovský: vyhláška o místním poplatku z pobytu, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
- předběžný souhlas z města
- sazby se nemění
- odložení poplatku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení:  pro 8, proti 1, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1074/44R/20
Návrhy obecně závazných vyhlášek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s vydáním obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
2. s vydáním obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

B) ukládá
  

a) předložit návrhy vyhlášek dle bodu A) a B) Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k 
projednání

28. Přijetí finančního daru
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Mgr. Studenovský: finanční dar ve výši 60.000,- Kč od Mgr. Michala Neustupy
- nákup generátorů ozonu pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem
- návrh na usnesení v upraveném znění: b) děkuje dárci za poskytnutý dar

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

1075/44R/20
Přijetí finančního daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí finančního daru ve výši 60.000,- Kč od Mgr. Michala Neustupy za účelem nákup 3 
ks generátorů ozónu pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem
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B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

29. Různé

Předkládá Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
Doplnění cenových podmínek placeného stání na vymezených místních
komunikací na katastrálním území města
- předjednání, že lidé, kteří měli zaplaceno parkovné na celý rok (předjednané karty na parkování), 
nemohli je využívat a všichni občané mohli stát na jejich místech zadarmo
- návrh na posunutí platnosti rezidenčních karet na parkování o 2 měsíce (do konce února), pro 
využití celé sumy
- cena parkovací karty pro občana je 500,- Kč
Ing. Nechybová: není to vyčísleno, jaký by to mělo dopad?

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Lukáš Konečný

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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