
Z á p i s

z 52. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 31. 8. 2020

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic Ing. Tomáš Kirbs

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 52. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

45. Revokace usnesení č. 1208/49R/20
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

46. Rozpočtové opatření KT a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské obvody
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru SV

47. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období - informace
Předkládá: Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí oddělení ÚP

48. Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení jednorázového příspěvku ze StR – kompenzační 
bonus
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

49. Zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

50. Zmocnění pro pana Romana Vlčka
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

51. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní
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Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

52. Zmocnění pro Bc. Romanu Filáčkovou
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 11, 38, 39

Nechat hlasovat o předřazení bodů:
- č. 45 jako bod č. 1 (přizvaná paní Bc. Romana Filáčková),
- č. 48 za bod č. 2 (aby materiály FO byly za sebou),
- č. 49, 50 a 52 za bod č. 6 (aby materiály PO byly za sebou),
- č. 51 za bod č. 33 (aby materiály OKSS byly za sebou).

Schválený program:

1. Revokace usnesení č. 1208/49R/20

2. Rozpočtová opatření FO - dotace pro MO z KÚÚK a StR

3. Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu k 30. 6. 2020

4. Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení jednorázového příspěvku ze StR – 
kompenzační bonus

5. Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou

6. Zmocnění pro Bc. Danu Gloserovou

7. Zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou

8. Obecné zmocnění pro jednolivé vedoucí odborů Magistrátu města Ústí nad Labem

9. Zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka

10. Zmocnění pro pana Romana Vlčka

11. Zmocnění pro Bc. Romanu Filáčkovou

12. Den s odpady - smlouva o pronájmu

13. Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí NFV

14. Finanční ukončení projektu "Podpora inkluzívního vzdělávání v Ústí nad Labem" 

15. Schválení peněžitého daru - vinice na Větruši

16. Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

17. Nabytí nemovitostí v k. ú. Střekov

18. Integrovaný dopravní systém Ústí nad Labem - Řešení dopadu COVID-19

19. Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského - dodatek SoD č. 3

20. Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště - dodatek SoD č. 1
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21. Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 1. etapa - dodatek SoD č. 1

22. Dodatek k nájemní smlouvě - Městský stadion Ústí nad Labem

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro ŘSD ČR

24. Pacht 8 pozemků v k. ú. Předlice

25. Pacht části pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice

26. Pacht částí pozemků p. č. 1730/17, 1730/19, 1730/20 v k. ú. Chabařovice

27. Záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Ústí nad Labem

28. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 3693/4 v k. ú. Ústí nad Labem

29. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice

30. Zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 1514/7 v k. ú. Klíše

31. Zrušení předkupního práva k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem

32. Žádost o slevu na nájemném - Oblastní charita Ústí nad Labem

33. Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 
2021 - 2025 

34. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

35. Dotace v oblasti sportu - žádost o změnu účelu a rozpočtu

36. Dotace oblasti kultury 2020 – žádosti o změnu

37. Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030

38. Projekt "Taxík Maxík" - schválení návrhu smluv

39. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní

40. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

41. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 

42. Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace do projektu ÚK a s uzavřením 
smlouvy o partnerství s ÚK (DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem)

43. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti

44. Odměna ředitelky MŠ Kameňáček dle § 224 ZP

45. Ukončení šestiletého období ředitelky MŠ Pomněnka

46. Schválení nákupu 2 ks elekromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, p. o.

47. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov pro seniory Orlická, příspěvková organizace

48. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

49. Rozpočtové opatření KP

50. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem - poskytnutí 
dotace
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51. Rozpočtové opatření KT a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské obvody

52. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období - 
informace

53. Různé

54. Podpora mezinárodního projektu JUST Transformers

55. Rezignace člena Finančního výboru ZM

56. Žádost o poskytnutí finančního daru 

57. Úprava přílohy č. 1 směrnice RM č. 1/2020

Hlasování: 1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Revokace usnesení č. 1208/49R/20
Původní číslo materiálu: 45

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: RM jmenovala nového vedoucího odboru územního plánování a
stavebního řádu pana Ing. Arch. Jana Malce
- pan Malec nemá připraveny personální dokumenty, ani realizovánu povinnou vstupní lékařskou 
prohlídku, komunikuje pouze sporadicky
- není možné, aby dne 1. 9. 2020 nastoupil do funkce
- návrh na revokaci původního usnesení
- pověření paní Bc. Romany Filáčkové od 1. 9. 2020 do doby jmenování nového vedoucího tohoto 
odboru
- úprava v usnesení – bod C) se vypouští, tj. následné vypsání nového VŘ
Bc. Romana Filáčková: představení se
- popis pracovních zkušeností
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění: body A), B) – zůstávají, bod C) se
vypouští

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1269/52R/20
Revokace usnesení č. 1208/49R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení č. 1208/49R/20 v plném znění

B) pověřuje
  

1. Bc. Romanu Filáčkovou, ******************* s účinností od 1.9.2020
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a) řízením odboru územního plánování a stavebního řádu do doby jmenování nového 
vedoucího tohoto odboru

2. Rozpočtová opatření FO - dotace pro MO z KÚÚK a StR
Původní číslo materiálu: 1

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: jedná se o průtočku
- 1. neinvestiční dotace určená pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů
- 2. neinvestiční dotace pro MO město pro azylové zařízení Předlice
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o sloučeném hlasování bodů č. 1, 2 a 48: 9, 0, 0

1270/52R/20
Rozpočtová opatření FO - dotace pro MO z KÚÚK a StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelových neinvestičních dotací z 
rozpočtu Ústeckého kraje, určených pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové 
výši 153,18 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 153,18 tis. Kč v položce Účelové prostř. 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 55 tis. Kč, určené pro 
JSDH Božtěšice (vybavení vozidla)
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 98,18 tis. Kč, určené pro 
JSDH Střekov (oprava vozu CAS 34 Tatra 815)

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 9,91 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9,91 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši
9,91 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice

3. Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu k 30. 6. 2020
Původní číslo materiálu: 2

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.
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Ing. Jakubec: předložen přehled plnění rozpočtu MmÚ za I. pololetí roku 2020
- upravený rozpočet je vybilancovaný
- součástí jsou tabulky plnění rozpočtu příjmů, neinvestičních výdajů a investičních výdajů k 30. 6. 
2020
- rozpočtové opatření s restrikcí rozpočtu r. 2020 v důsledku COVID-19
- jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1 250 Kč na 1 obyvatele ÚL
- úspora ve výdajích se doporučuje přesunout do rozpočtových výdajů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1271/52R/20
Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu k 30. 6. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2020 dle 
důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru přestupkových agend a finančního odboru ve výši 5 000 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 5 000 tis. Kč v položce Přijaté sankční 
platby – odbor přestupkových agend
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, o částku 5 000 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 2 000 tis. Kč 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 000 tis. Kč v položce Poplatky za 
uložení odpadů (na skládky)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, o částku 2 000 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

3. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování a finančního odboru ve výši 2 
200 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. 
č. 03, o částku 2 200 tis. Kč u investiční akce “Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 2 200 
tis. Kč - Investiční rezerva
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4. Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení jednorázového příspěvku ze StR – 
kompenzační bonus
Původní číslo materiálu: 48

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: zapojení 1 250 Kč na 1 osobu v ÚL ve výsledku je to 116 mil. Kč
- návrh na 20 mil. do ODM – integrovaný dopravní systém
- 96 mil. Kč – návrh ponechat ve finanční rezervě
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1272/52R/20
Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení jednorázového příspěvku ze StR – 
kompenzační bonus

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru dopravy a majetku – zapojení 
jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa
ve výši 115 895 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 115 895 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 20 000 tis. Kč v položce 
Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 95 895 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 21. 9. 2020

5. Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 3, 4, 5, 6, 49, 50, 52 : 9, 0, 0

1273/52R/20
Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou, vedoucí právního odboru Magistrátu 
města Ústí nad Labem
a) k zastupování města ve vybraných oblastech

6. Zmocnění pro Bc. Danu Gloserovou
Původní číslo materiálu: 4

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1274/52R/20
Zmocnění pro Bc. Danu Gloserovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro Bc. Danu Gloserovou, vedoucí kanceláře primátora MmÚ
a) k uzavírání smluv, které souvisejí s činností oddělení cestovního ruchu s účinností od 1. 
9. 2020

7. Zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1275/52R/20
Zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

účinností od 1.9.2020

1. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve 
vybraných oblastech

2. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve 
správních řízeních vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu

3. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve 
vztahu k příspěvkovým organizacím zřízených Statutárním městem Ústí nad Labem

4. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k právním jednáním, 
které souvisejí s činností oddělení řízení ITI a s činností oddělení strategického rozvoje 

8. Obecné zmocnění pro jednolivé vedoucí odborů Magistrátu města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1276/52R/20
Obecné zmocnění pro jednolivé vedoucí odborů Magistrátu města Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. nový vzor zmocnění, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, pro jednotlivé vedoucí 
odborů Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve vybraných oblastech
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9. Zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka
Původní číslo materiálu: 49

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1277/52R/20
Zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku Magistrátu 
města Ústí nad Labem s účinností od 1.9.2020
a) k uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při umísťování inženýrských sítí do 
pozemků ve vybraném majetku města blíže vymezeném ve Statutu statutárního města Ústí 
nad Labem a do pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem

10. Zmocnění pro pana Romana Vlčka
Původní číslo materiálu: 50

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1278/52R/20
Zmocnění pro pana Romana Vlčka

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro pana Romana Vlčka, vedoucího oddělení údržby majetku odboru dopravy 
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města s účinností od 1. 9. 2020
a) ve správních řízeních vedených k zabezpečení údržby a oprav komunikací ve vlastnictví 
Statutárního města Ústí nad Labem
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b) ve správních řízeních vedených dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
c) při výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v případech, kdy je Statutární 
město Ústí nad Labem vlastníkem předmětných nemovitostí a není investorem stavby a v 
případě, kdy je Statutární město Ústí nad Labem účastníkem řízení vedeném dle stavebního 
zákona pouze jako dotčený, tj. jako vlastník sousední nemovitosti s omezením na stavby, 
při jejichž realizaci nedojde ke změně vlastnických práv,
d) při vydávání souhlasu ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., a dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb.

11. Zmocnění pro Bc. Romanu Filáčkovou
Původní číslo materiálu: 52

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1279/52R/20
Zmocnění pro Bc. Romanu Filáčkovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro paní Romanu Filáčkovu, pověřenou řízením odboru územního plánování a 
stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem s účinností od 1. 9. 2020
a) k zastupování města ve vybraných oblastech

12. Den s odpady - smlouva o pronájmu
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: uzavření nájemní smlouvy na jednodenní akci Den s odpady mezi
statutárním městem Ústí nad Labem a společností Forum Ústí s. r. o.
- předmětem smlouvy je pronájem plochy OC Forum na Kostelním náměstí v ÚL dne 23. 9. 2020
- propagační stánky – informace pro občany, jak nakládat s odpady na území města
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1280/52R/20
Den s odpady - smlouva o pronájmu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření nájemní smlouvy na jednodenní akci Den s odpady mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem (jako příjemce) a společností Forum Ústí s.r.o. (jako poskytovatel), jejímž 
předmětem je pronájem plochy před OC Forum na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem 
dne 23.9.2020 za částku 1331 Kč vč. DPH

13. Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí NFV
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
Diskuse proběhla.

Ing. Starý: jedná se o kotlíkové půjčky
- 4 nové žádosti - předloženo RM
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1281/52R/20
Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí NFV

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o podaných žádostech občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Kotlíkové půjčky

B) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci dotačního programu „Podpora 
výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem“ pro občany, kteří podali žádost o NFV – 
Kotlíkovou půjčku a splňují všechny podmínky pro poskytnutí NVF dle předloženého 
seznamů žadatelů o NFV „Kotlíkovou půjčku“

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města ke schválení poskytnutí návratné 
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finanční výpomoci občanům dle bodu B) 1.

 Termín: 21. 9. 2020

14. Finanční ukončení projektu "Podpora inkluzívního vzdělávání v Ústí nad Labem" 
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje
Diskuse proběhla.

Ing. Starý: projekt je téměř ukončen – dochází k vypořádání dotace
- vrácení finančních prostředků, které nebyly využity
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1282/52R/20
Finanční ukončení projektu "Podpora inkluzívního vzdělávání v Ústí nad 
Labem" 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o ukončení projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“, 
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233 a Schvalovací depeši pro závěrečnou zprávu o 
realizaci a žádost o platbu

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru v celkové výši 2 
296,89 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v 
Ústí nad Labem“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233; takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 707,94 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání

b) snížení neinvestiční částí výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů a dotací, o částku 
1 588,95 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací na úhradu vratky části 
dotace ukončeného projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 296,89 tis. Kč v položce 
Finanční vypořádání

2. vrácení nevyužité části dotace projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000233 ve výši 2 
296 883,53 Kč na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do 22. 9. 2020 
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje
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15. Schválení peněžitého daru - vinice na Větruši
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: účelově určený peněžitý dar od jednotlivých dárců
- celková hodnota bude 40 500 Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění: doplnění 4 dárců

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1283/52R/20
Schválení peněžitého daru - vinice na Větruši

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Ing. Petra 
Nedvědického jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
2. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Pavla 
Kacerovského jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
3. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Pavla Kacerovského ml. 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
4. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od PhDr. Martina Kliky, 
MBA, DBA jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
5. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Luboše Trojny jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
6. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Jaroslava Doubravy jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
7. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Prof. DrMed. Stefana 
Rammelta, Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
8. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Petra Obruby, 
Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
9. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Prof. JUDr. Pavla Šámala, 
Ph.D jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
10. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od JUDr. Vratislava Faigla 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
11. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Vratislava Faigla ml. a 
Sabiny Faiglové jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
12. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Josefa Skařupy jako tzv. 
patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
13. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Viktora Malinkoviče jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
14. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Věry Nechybové 
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jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
15. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Radima Glosera a Bc. 
Dany Gloserové jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
16. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Hany Štrymplové 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
17. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Jaroslava Brožka 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
18. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Petra Zahradníka 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
19. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Milana Grmely jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
20. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Zdeňka Avenariuse 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše

21. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Tomáše 
Novotného, Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
22. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Josefa Leihne 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
23. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Doc. Ing. Jiřího Koláře, 
Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
24. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Lukáše Jabůrka jako tzv. 
patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
25. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Jaroslava Šimanovského 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
26. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Václava Houfka 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
27. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Českého rozhlasu 
SEVER jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
28. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Aleše Grafa, MBA a 
Mgr. Lenky Graf jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
29. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od HC NORTH WINGS Ústí 
nad Labem jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
30. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Pavla Tošovského 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
31. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Michala Ševcovice 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše

16. Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí
Původní číslo materiálu: 26

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

Ing. Dařílek: doporučeno schválit finanční příspěvek ve výši 35 750,-Kč na montáž
přetlakové haly
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- v DZ podrobný popis
PhDr. Ing. Nedvědický: vrácení se k závazku města – vždy 1 demontáž haly v průběhu 1 roku
- došlo k navýšení ze strany dodavatele
- navýšení o 20 tis. Kč i s DPH
- návrh na úpravu usnesení 55 tis. + DPH
Ing. Dařílek: jsou rozdílné ceny na montáž a demontáž
- montáž 75 tis. Kč + DPH = 90,75 tis. Kč s DPH
- demontáž 45 tis. Kč + DPH
- 90 750 tis. Kč včetně DPH je komplet
- nejedná se o zdražení
Ing. Nechybová: pan Majer v nabídce nájmu uvedl, že v rozpočtu se kterým je ochoten
kalkulovat, počítá s náklady, že jeho spolek uhradí náklady ve výši 55 tis. Kč
- vykázaný rozpočet
PhDr. Ing. Nedvědický: na každý úkon mu dáváme 55 tis. Kč
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Nechybová: předložen protinávrh: 55 tis. Kč + DPH

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o protinávrhu: 9, 0, 0

1284/52R/20
Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. finanční příspěvek ve výši 55 tis. Kč + DPH k zajištění montáže přetlakové haly na 
plážové sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

17. Nabytí nemovitostí v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Dařílek: jedná se o nemovitosti bývalých Vrbenského lázní a budovy bývalé sportovní
haly
- ZM uložilo jednat o případném nabytí těchto nemovitostí
- jednání proběhla
- MK doporučuje RM a ZM nesouhlasit s nabytím nemovitostí
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27: 9, 0, 0
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1285/52R/20
Nabytí nemovitostí v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s nabytím nemovitostí - objekt Truhlářova 384/2 (budova bývalých lázní Dr. 
Vrbenského), sportovní komplex Truhlářova 1446/2a (budova bývalé sportovní haly TJ 
Slavoj Ústí nad Labem) včetně pozemků p. č. 333/1 o výměře 648 m2, p. č. 333/2 o výměře 
1546 m2, p. č. 333/3 o výměře 483 m2, p. č. 334 o výměře 1209 m2 a p. č. 335/1 o výměře 
6216 m2 a p. č. 335/2 o výměře 331 m2, vše v k. ú. Střekov

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2020

18. Integrovaný dopravní systém Ústí nad Labem - Řešení dopadu COVID-19
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Dařílek: došlo k velkému propadu tržeb
- schválení rozpočtového opatření ve výši 20 mil. Kč na úhradu závazku vyplývajícího za smlouvy 
o komunikativní novaci
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1286/52R/20
Integrovaný dopravní systém Ústí nad Labem - Řešení dopadu COVID-19

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. za podmínky schválení rozpočtového opatření ve výši 20 mil. Kč na úhradu závazku 
vyplývajícího ze smlouvy o kumulativní novaci

a) uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a 
statutárním městem Ústí nad Labem spočívajícího ve fixaci referenční tržby ve výši 30,77 
Kč/km pro období let 2021 a 2022
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b) uzavření Smlouvy o kumulativní novaci Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou spočívají v 
závazku se spolupodílet na vyrovnání propadu tržeb MHD za období 1. 3. 2020 až 30. 6. 
2020 ve výši 20 mil. Kč

19. Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského - dodatek SoD č. 3
Původní číslo materiálu: 12

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

Ing. Dařílek: ve změnových listech zmíněno o jaké navýšení vícepráce a méně práce se jedná
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1287/52R/20
Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského - dodatek SoD 
č. 3

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 4.3.2019 na akci "Rekonstrukce 
křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského" se společností STRABAG Rail a.s., 
IČ: 25429949 upravujícího cenu díla o částku 670 329,76 Kč bez DPH v důsledku 
víceprací v hodnotě 707 429,32 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 37 099,56 Kč bez 
DPH

20. Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště - dodatek SoD č. 1
Původní číslo materiálu: 13

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

Ing. Dařílek: obousměrný přístup k plavecké hale
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1288/52R/20
Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště - dodatek SoD č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 6.11.2019 na akci "Propojení ulic 
Černá cesta a U Koupaliště" se společností Metrostav a.s., IČ: 00014915 upravující cenu 
díla o částku 452 366,87 Kč bez DPH v důsledku víceprací v hodnotě 918 288,76 Kč bez 
DPH a méněprací v hodnotě 465 921,89 Kč bez DPH

21. Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 1. etapa - dodatek SoD č. 1
Původní číslo materiálu: 14

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

Ing. Dařílek: oprava konstrukce chodníku - 1. etapa
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1289/52R/20
Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 1. etapa - dodatek SoD č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 25.3.2020 na akci "Londýnská - 
oprava konstrukce chodníku - 1. etapa" s dodavatelem Patrik Hart, IČ: 64692426 
upravujícího cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní částky 499 560 Kč bez 
DPH na částku 559 360,53 Kč bez DPH

22. Dodatek k nájemní smlouvě - Městský stadion Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Dařílek: došlo k prodloužení smlouvy s Fotbalovým klubem Ústí nad Labem - smlouva
na celou dobu trvání soutěže
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1290/52R/20
Dodatek k nájemní smlouvě - Městský stadion Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 28.4.2017 s Fotbalovým klubem Ústí 
nad Labem, a.s., IČ: 27274055, z důvodu prodloužení výpovědní lhůty na 12 měsíců a 
úpravy soupisu movitého majetku, který je součástí předmětu nájmu
2. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 28.4.2017 dle bodu A)1. s Fotbalovým 
klubem Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro ŘSD ČR
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Dařílek: část pozemků prodáváme, ty které nebyly zasaženy stavbou silnic
- zbytek se souhlasným prohlášením vracíme ŘSD
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1291/52R/20
Majetkoprávní vypořádání pozemků pro ŘSD ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje

a) části pozemku p. č. 224/3 označené dle GP č. 1311-181826/19 jako pozemek p. č. 224/8 
o výměře 81 m2, v k. ú. Všebořice,

b) části pozemku p. č. 1812 označené dle GP č. 1207-181826/19 jako pozemek p. č. 1812/2 
o výměře 28 m2, v k. ú. Bukov,

c) částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem, a to
- části pozemku p. č. 2280 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 2280/2 o 
výměře 209 m2,
- části pozemku p. č. 4340/5 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4340/15 o výměře 262 m2,
- části pozemku p. č. 4899/11 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4899/47 o výměře 4 m2,
- části pozemku p. č. 4899/11 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4899/48 o výměře 10 m2,
- části pozemku p. č. 4948/9 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4948/11 o výměře 13 m2,
- části pozemku p. č. 4190/25 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4190/46 o výměře 3 m2,
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- části pozemku p. č. 3423/5 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
3423/15 o výměře 15 m2,
- části pozemku p. č. 4181/3 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/22 o výměře 29 m2,
- části pozemku p. č. 4181/3 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/23 o výměře 4 m2,
- části pozemku p. č. 4181/4 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/21 o výměře 4 m2,
- části pozemku p. č. 4181/8 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/18 o výměře 5 m2,

pro Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390 za celkovou 
kupní cenu ve výši min. 232.460,- Kč s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s 
převodem

B) souhlasí
  

1. s prodejem pozemků dle bodu A)1. subjektu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, IČO 659 93 390, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru 
prodeje

2. s uzavřením souhlasného prohlášení o změně vlastnického práva k pozemkům p. č.
a) 4181/1 o výměře 4 769 m2,
b) 4181/16 o výměře 17 800 m2,
c) 3419/31 o výměře 35 m2,
d) 3419/32 o výměře 536 m2,
e) 4267/5 o výměře 3 987 m2,
f) 4252/5 o výměře 2 662 m2,
g) 4239/6 o výměře 14 337 m2,
h) 4236/6 o výměře 1 400 m2,
i) 4340/18 o výměře 8 128 m2,
j) 4340/12 o výměře 4 461 m2,
k) 4340/13 o výměře 192 m2,
l) 4949/988 o výměře 7 071 m2,
m) 1530/31 o výměře 7 858 m2,
n) 3419/13 o výměře 275 m2,
o) 3419/14 o výměře 54 m2,
p) 3419/15 o výměře 13 m2,
q) 3419/20 o výměře 3 m2,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, ve prospěch Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, IČ 65993390

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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 Termín: 31. 12. 2020

24. Pacht 8 pozemků v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Dařílek: MK dostala 4 nabídky
- MK doporučuje, aby schválila pacht pozemku pouze u prvního
- možnost jak postupně odstupovat od smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1292/52R/20
Pacht 8 pozemků v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pacht pozemků o celkové výměře 47 193 m2 v k. ú. Předlice
 1.1. p. č. 775 o výměře 3 621 m2,
 1.2. p. č. 776 o výměře 4 753 m2,
 1.3. p. č. 777/1 o výměře 8 131 m2,
 1.4. p. č. 780/56 o výměře 18 967 m2,
 1.5. p. č. 780/72 o výměře 491 m2,
 1.6. p. č. 780/73 o výměře 3 030 m2,
 1.7. p. č. 780/76 o výměře 2 381 m2,
 1.8. p. č. 780/95 o výměře 5 819 m2,
pro Bohuslava Holečka, zemědělského podnikatele, IČO 86746049, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 3.900,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování (sekání trávy, pasení skotu pouze mimo 
intravilán)
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) mírná redukce zeleně po dohodě s vlastníkem – průklest dřevin, které se samovolně šíří

25. Pacht části pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice
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Původní číslo materiálu: 19
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1293/52R/20
Pacht části pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pacht části pozemku p. č. 1556/1 o výměře cca 20 000 m2 z celkové výměry 121 957 m2 
v k. ú. Chabařovice pro Bohuslava Holečka, zemědělského podnikatele, IČO 86746049, za 
těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 4.600,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování (sekání trávy, pasení skotu apod.)
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) požadavky na kácení dřevin (včetně křovin) projedná pachtýř s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a bude se při dalším postupu řídit pokyny 
tohoto odboru, plocha dřevin neklesne pod 40 % výměry pozemku

26. Pacht částí pozemků p. č. 1730/17, 1730/19, 1730/20 v k. ú. Chabařovice
Původní číslo materiálu: 20

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1294/52R/20
Pacht částí pozemků p. č. 1730/17, 1730/19, 1730/20 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. pacht částí pozemků v k. ú. Chabařovice
 1.1. p. č. 1730/17 o výměře cca 15 400 m2 z celkové výměry 27 715 m2,
 1.2. p. č. 1730/19 o výměře cca 18 500 m2 z celkové výměry 30 409 m2,
 1.3. p. č. 1730/20 o výměře cca 7 500 m2 z celkové výměry 32 376 m2,
pro Bohuslava Holečka, zemědělského podnikatele, IČO 86746049, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 4.600,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování - sekání trávy
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) požadavky na kácení dřevin (včetně křovin) projedná pachtýř s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a bude se při dalším postupu řídit pokyny 
tohoto odboru
f) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
g) pachtýř bere na vědomí, že na části pozemků o výměře cca 100 m2 bude docházet k 
přistávání vrtulníků
h) pachtýř bere na vědomí, že musí požádat správce území Palivový kombinát Ústí s. p. o 
povolení vjezdu na pozemky, na které je zakázán vjezd motorových vozidel
i) pachtýř bere na vědomí, že o termínech sečí bude informovat Palivový kombinát Ústí s. 
p., Myslivecký spolek Chabařovice a LPS, letecké práce a služby s.r.o. z důvodu, aby 
nedocházelo k případným kolizím při zemědělském obhospodařování s pořádanými akcemi 
u jezera Milada

27. Záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 21

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

Ing. Dařílek: jedná se o neschválený prodej pozemku – v areálu ČEZ Teplárenská, a. s.
- MK nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1295/52R/20
Záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 o výměře 537 m2 v k. ú. Ústí nad Labem pod 
objektem bez čp/če pro vlastníka tohoto objektu, společnost ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 
27309941
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28. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 3693/4 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 22

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

Ing. Dařílek: jedná se o lesní pozemek
- MK nedoporučila schválit záměr prodeje/pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1296/52R/20
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 3693/4 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 3693/4 o výměře cca 870 m2 v k. ú. Ústí 
nad Labem

29. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 23

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

Ing. Dařílek: jedná se o část panelové stavby – přilehlá plocha průmyslového areálu
v Předlicích
- MK doporučila schválit záměr pronájmu za nájemné ve výši min. 100,- Kč/m2/rok
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1297/52R/20
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 374/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Předlice za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 100,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel nájmu: manipulační plocha
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
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f) bezdlužnost zájemců vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

30. Zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 1514/7 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 24

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

Ing. Dařílek: zrušení překupního práva mezi městem a univerzitou
- překupní právo splnilo svůj účel
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1298/52R/20
Zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 1514/7 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zrušením předkupního práva ze dne 28. 2. 2002 s oprávněním pro statutární město 
Ústí nad Labem k pozemku p. č. 1514/7 o výměře 12 322 m2 v k. ú. Klíše ve vlastnictví 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 44555601 

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstskovi primátora

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

 Termín: 21. 9. 2020

31. Zrušení předkupního práva k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 25

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

Ing. Dařílek: UJEP plánuje v roce 2022 dle předkupního práva nabídnout městu prodej
objektu Velká Hradební vč. příslušného pozemku
- MK doporučila schválit zrušení předkupního práva
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1299/52R/20
Zrušení předkupního práva k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zrušením předkupního práva ze dne 29. 1. 2001 s oprávněním pro statutární město 
Ústí nad Labem k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
geometrického plánu č. 5413-21/2020 jako pozemek p. č. 1775/2 o výměře 81 m2, ve 
vlastnictví Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 44555601 

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 21. 9. 2020

32. Žádost o slevu na nájemném - Oblastní charita Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 27

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

Ing. Dařílek: doporučeno RM neschválit dodatek nájemní smlouvy a snížení nájemného
- MK hledá jinou variantu – jiné zdroje než zdroje slevy na nájmu
- provedeno místní šetření za účasti zdokumentování stavebních úprav, které tam probíhají, 
vyzvání charity, aby přerušili práce a zajistili statický posudek
- je možné, že při výměně oken ve 2. patře by mohlo dojít ke statickému ohrožení budovy
- písemná výzva o přerušení
- ověřeno, že žádost na stavebním úřadě podaná není
- okna jsou vyměněna a příčka je zbourána
proběhne místní šetření za přítomnosti stavebního úřadu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1300/52R/20
Žádost o slevu na nájemném - Oblastní charita Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 s církevní 
organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 44225512, kterým se snižuje výše ročního 
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nájemného z 300.000,- Kč na 240.000,- Kč po dobu 4 let (měsíční splátky se snižují z 
25.000,- Kč na 20.000,- Kč po dobu 48 měsíců) za provedení nezbytných oprav nad rámec 
běžné údržby v objektu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov

33. Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 
2021 - 2025 
Původní číslo materiálu: 28

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

Ing. Kohl: předložena k odsouhlasení nová smlouva na období 2021 – 2025 mezi Statutárním
městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o.
- částka 600 tis. Kč včetně DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 28, 29, 30, 31, 32, 33: 9, 0, 0

1301/52R/20
Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ maraton Ústí 
nad Labem 2021 - 2025 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s uzavřením „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton 
Ústí nad Labem 2021 - 2025“, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstek primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

 Termín: 21. 9. 2020

34. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 29

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

Ing. Kohl: žádost o poskytnutí dotace mimo dotační program FC Rapid Ústí nad Labem
- žádost přišla na 450 tis. Kč
- sešla se Mimořádná pracovní skupina - návrh částky 100 tis. Kč, která byla alokována v dotačním 
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programu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1302/52R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a 
následným uzavřením smlouvy s tímto subjektem takto:
a) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Start v nejvyšší futsalové soutěži (1. 
Varta futsal liga)“ ve výši 100.000,- Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

 Termín: 21. 9. 2020

35. Dotace v oblasti sportu - žádost o změnu účelu a rozpočtu
Původní číslo materiálu: 30

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

Ing. Kohl: žádost o změnu údajů od České asociace amerického fotbalu z. s.
- v souvislosti s COVID 19, byl výše uvedený zápas mezinárodní federací bez náhrady zrušen
- podána žádost o změnu účelu a rozpočtu poskytnuté dotace
- dne 6. 9. 2020 bude uskutečněn na Městském stadionu v Ústí nad Labem vrcholný zápas nejvyšší 
Paddock ligy a amerického fotbalu
- zajištěn přímý přenos České televize
- výše poskytnuté dotace by se snížila na částku 203.350,- Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1303/52R/20
Dotace v oblasti sportu - žádost o změnu účelu a rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
  

1. se změnou účelu schválené dotace v rámci dotačního „Programu pro poskytování dotací 
v oblasti SPORTU v roce 2020
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ pro příjemce:
a) Česká asociace amerického fotbalu z. s. IČ: 601 64 115, z akce „Uspořádání zápasu ME 
v americkém fotbalu Česko – Rusko“ na akci „Paddock liga 2020 – Ústí nad Labem Blades 
vs. Přerov Mammoths“

2. se změnou výše schválené dotace a úpravou rozpočtu v rámci dotačního „Programu pro 
poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“ pro příjemce:
a) Česká asociace amerického fotbalu z. s. IČ: 601 64 115, ze schválené výše dotace 
250.000,- Kč na částku 203.350,- Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

 Termín: 21. 9. 2020

36. Dotace oblasti kultury 2020 – žádosti o změnu
Původní číslo materiálu: 31

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

Ing. Kohl: žádají 4 subjekty
- dva subjekty Pracovní skupina podporuje
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1304/52R/20
Dotace oblasti kultury 2020 – žádosti o změnu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru kultury, sportu 
a sociálních služeb takto:
a) Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s. (IČ 26999234) úprava rozpočtu a rozsahu u 
akce „11. ročník Divadelní benefice ochotnických divadel v Ústí nad Labem“
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2. změnu účelu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:
a) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) změna účelu u dotace ve výši 15.000,- Kč z akce 
„Velikonoční koncert“ na akci „Hudební večer pro duševní zdraví“

B) neschvaluje
  

1. změny dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru kultury, sportu 
a sociálních služeb takto:
a) Ing. Karel Opatrný (dat. nar. **************) úprava termínu, místa, rozpočtu, rozsahu 
u akce „18. Prvomájový festiválek“

2. změnu účelu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:
a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) změna účelu u 
dotace ve výši 20.000,- Kč z akce „26. mezinárodní festival akademických sborů IFAS 
Pardubice 2020“ na akci „Letní sborová dílna“

C) nesouhlasí
  

1. se změnou účelu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) změna účelu u dotace ve výši 80.000,- Kč z 
akce „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2020“ na akci „Příměstský tábor“

D) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

 Termín: 21. 9. 2020

37. Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030
Původní číslo materiálu: 32

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

Ing. Kohl: určena pracovní skupina – jednání
- Pracovní skupina – jednání - vzešel požadavek - poptávkové řízení vyhrála společnost MEPCO s. 
r. o.
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1305/52R/20
Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem dokumentu "Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030"

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dokumentu dle bodu A) ke schválení Zastupitelstvu města

 Termín: 21. 9. 2020

38. Projekt "Taxík Maxík" - schválení návrhu smluv
Původní číslo materiálu: 33

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

Ing. Kohl: návrh na schválení dvou smluv: darovací smlouva, smlouva o podmínkách
provozování automobilu
- pro osoby starší 70 let a více
- cena dopravy 60,- Kč za osobu a za jednu jízdu + doprovod 30,- Kč/osoba
- jízda by neměla přesáhnout 60 minut
Ing. Tošovský: existuje služba VB, cena služby 89,- Kč
- tržní cena
- návrh na to, aby doprovod neplatil nic
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1306/52R/20
Projekt "Taxík Maxík" - schválení návrhu smluv

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. návrh darovací smlouvy v rámci projektu „Taxík Maxík“, která je přílohou č. 1 návrhu na 
usnesení
2. návrh smlouvy o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“, 
která je přílohou č. 2 návrhu na usnesení

39. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní
Původní číslo materiálu: 51

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 32 z 45



Ing. Kohl: předloženo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností PADOK Sampi,
s.r.o.
Ing. Nechybová: od 2. 12. 202 právní oddělení připravovalo smlouvu o smlouvě budoucí
nájemní
- čas na zpracování byl dlouhý – urgence z mé strany
- časově se to nedalo zvládnout dříve
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
PhDr. Ing. Nedvědický: protinávrh – neschvaluje

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

1307/52R/20
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností PADOK Sampi, s.r.o., která je 
přílohou tohoto usnesení

40. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 34

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 34, 35 (upravené usnesení), 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42: 9, 0, 0

1308/52R/20
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2021
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B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 21. 9. 2020

41. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 
Původní číslo materiálu: 35

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v upraveném znění: změna v bodě B) – zmocňovat se bude Ing. Kohl

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1309/52R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ 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 
žáků ve třídě

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKSS
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A)

42. Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace do projektu ÚK a s uzavřením 
smlouvy o partnerství s ÚK (DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem)
Původní číslo materiálu: 36

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1310/52R/20
Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace do projektu ÚK a s 
uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK (DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, IČ 75150131, do projektu Ústeckého 
kraje, IČ 70892156, s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
2. s uzavřením smlouvy o partnerství s finanční podporou mezi Domem dětí a mládeže a 
Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací, IČ 75150131, a Ústeckým krajem, IČ 70892156, k realizaci projektu „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání

43. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti
Původní číslo materiálu: 37

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1311/52R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202,
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- ve výši 26 864,- Kč pro období od 2. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 43 792,- Kč pro období od 2. 1. 2021 do 30. 6. 2021
b) Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace, IČ 
44555474,
- ve výši 4 228,- Kč pro období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 6 360,- Kč pro období od 2. 1. 2021 do 30. 6. 2021
c) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241,
- ve výši 42 632,- Kč pro období od 7. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 69 496,- Kč pro období od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021
d) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, IČ 
44226268,
- ve výši 114 456,- Kč pro období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 179 214,- Kč pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

B) děkuje
  

1. dárcům za poskytnuté dary

44. Odměna ředitelky MŠ Kameňáček dle § 224 ZP
Původní číslo materiálu: 38

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1312/52R/20
Odměna ředitelky MŠ Kameňáček dle § 224 ZP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku
a) Mgr. Petře Fiklíkové, ředitelce Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 
1430/1, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/80/2020

45. Ukončení šestiletého období ředitelky MŠ Pomněnka
Původní číslo materiálu: 39
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Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
Diskuse proběhla.

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1313/52R/20
Ukončení šestiletého období ředitelky MŠ Pomněnka

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o ukončení šestiletého období ke dni 31. 1. 2021 na vedoucím pracovním 
místě ředitelky
a) Bc. Denisy Bukorové, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace

B) rozhoduje
  

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí 
pracovní místo ředitelky Mateřské školy Pomněnka 652/14, Ústí nad Labem, Přemyslovců 
652/14, příspěvkové organizace

46. Schválení nákupu 2 ks elekromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 40

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1314/52R/20
Schválení nákupu 2 ks elekromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. podání žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR na nákup 3 ks 
elektromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizace
2. Rozhodnutí č. 1191100055 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR

B) schvaluje
  

1. nákup 2 ks elektromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 
za účasti finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR

47. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov pro seniory Orlická, příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 41

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

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1315/52R/20
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov pro seniory Orlická, příspěvková 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s účinností od 1. 1. 2021
1. s úpravou názvu Domova pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvkové organizace na nový název Domov pro seniory Orlická, příspěvková organizace
2. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Domova pro seniory Orlická, příspěvkové 
organizace

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 21. 9. 2020

48. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 42
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Předkládá: PhDr. Jana Műllerová PhD., vedoucí odboru městs.organizací a školství
Diskuse proběhla.

DiS. Sottnerová: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1316/52R/20
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zněním dodatku č. 2 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, kterým se s účinností od 1. 10. 2020 mění zřizovací listina takto:
a) svěřuje se k hospodaření nemovitý majetek – pozemky, stavby dle přílohy č. 1 usnesení 
umístěné v plaveckém areálu Klíše
b) vyjímá se z hospodaření příspěvkové organizace nemovitý majetek – pozemky dle 
přílohy č. 2 usnesení, které byly zrušeny geometrickým plánem č. 1804-20087/2020 a které 
tvořily venkovní plavecký areál Klíše
c) mění se výměra a druh pozemků uvedených v příloze č. 3 usnesení, které tvoří venkovní 
plavecký areál Klíše
d) mění se soupis nemovitého majetku tak, že u svěřeného pozemku p. č. 2864/1 v k.ú. Ústí 
nad Labem se vedle spoluvlastnického podílu 102235/108889 na nemovitosti č. p. 3356 
uvádí jednotky, které se v nemovitosti nacházejí a jsou ve vlastnictví Statutárního města 
Ústí nad Labem, a to jednotka 3356/2, 3356/3, 3356/5, 3356/7, 3356/8, 3356/9, 3356/11

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) odst. 1 tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 21. 9. 2020

49. Rozpočtové opatření KP
Původní číslo materiálu: 43

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

Bc. Gloserová.: předloženo rozpočtové opatření ve výši 1 063 tis. Kč pro mimořádné události
- uhrazení prvotních nákladů v rámci krizové situace v souvislosti s COVID-19
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- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1317/52R/20
Rozpočtové opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 1 063 tis. Kč – zapojení účelové 
neinvestiční dotace z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 063 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 1 063 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich 
následků

50. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACI 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem - poskytnutí 
dotace
Původní číslo materiálu: 44

Předkládá: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: poskytnutí finančních prostředků pro oblast OCHRANY
OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2020 a
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty (vyjmenovány)
- návrh na usnesení v upraveném znění: pro rok 2020

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1318/52R/20
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města 
Ústí nad Labem - poskytnutí dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 
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Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2020 a následné uzavření smluv s jednotlivými 
subjekty, v členění dle podaných žádostí:

a) Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 26672499 38 440,00 ,-Kč

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Mezidomí 707/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556594 25 000,00 ,-Kč

c) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Mojžíř 209, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153203 44 681,70 ,-Kč

d) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice
U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153262 30 000,00 ,-Kč

e) Spirála, Ústecký kraj, z.s.
K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 68954221 10 000,00 ,-Kč

f) MEDIC Ústí nad Labem, z.s.
17. listopadu 285/29, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČ: 1546945 37 882,00 ,-Kč

51. Rozpočtové opatření KT a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské obvody
Původní číslo materiálu: 46

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: dotace na výkon sociální práce pro jednotlivé MO
Mgr. Vlach: v pátek proběhlo setkání za účasti členů rady města, se zástupci politického
vedení obvodů, tajemníků jednotlivých úřadů městských částí
- výsledek obsažen v materiálu v návrhu rozdělení jednotlivých částech daných obvodů
Ing. Šťastná: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1319/52R/20
Rozpočtové opatření KT a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské 
obvody

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru, v celkové výši 1 548,17 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 155,35 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
392,82 tis. Kč v položce Povinné pojistné
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 548,17 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
- MO město 320,16 tis. Kč
- MO Severní Terasa 695,44 tis. Kč
- MO Neštěmice 426,83 tis. Kč
- MO Střekov 105,74 tis. Kč

52. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období - 
informace
Původní číslo materiálu: 47

Předkládá: Mgr. Pavel Nepivoda, vedoucí odd.územního plánování
Diskuse proběhla.

Mgr. Nepivoda: informace o tom, že Zpráva o uplatňování ÚP je zpracovaná
- povinnost ji zpracovat vychází zákonem, na 4 roky
- je v souladu se stavebním zákonem, obsahuje zprávy o uplatňování podmínek, jak byl ÚP 
využíván
- ZM požaduje pořizování změn
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1320/52R/20
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém 
období - informace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informace o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém 
období
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B) ukládá
  

1. Evě Novákové, radní města

a) předložit informaci o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v 
uplynulém období Zastupitelstvu města

 Termín: 21. 9. 2020

53. Různé
Původní číslo materiálu: 54
Diskuse proběhla.

V bodě Různé byly projednány čtyři materiály

Hlasování o usnesení: 1. pro , proti , zdržel se  Návrh nebyl přijat

54. Podpora mezinárodního projektu JUST Transformers
Původní číslo materiálu: 55
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: byli jsme požádáni o podpis dokumentu, kterým podporujeme
Hospodářskou a sociální radu Ústecka
- při podpisu projektové žádosti o podporu mezinárodního projektu Just Transition Fond
- v tomto momentě je to prohlášení
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1321/52R/20
Podpora mezinárodního projektu JUST Transformers

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost Hospodářské a Sociální rady Ústeckého kraje o podpis dokumentu Letter of 
Support

B) souhlasí
  

1. s podpisem dokumentu Letter of Support, jímž statutární město Ústí nad Labem vyjádří 
podporu mezinárodnímu projektu JUST Transformers

55. Rezignace člena Finančního výboru ZM
Původní číslo materiálu: 56
Diskuse proběhla.
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PhDr. Ing. Nedvědický: pan Ing. Matta – požádal o rezignaci na člena finančního výboru
k 31. 8. 2020
- paní Marcela Hübschová byla nominovaná do výboru
- RM po projednání bere na vědomí rezignaci pana Ing. M. Matty
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1322/52R/20
Rezignace člena Finančního výboru ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Ing. Martina Maty, MBA na člena Finančního výboru ZM k 31. 8. 2020

56. Žádost o poskytnutí finančního daru 
Původní číslo materiálu: 57
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: žádost o poskytnutí finančního daru spolku Silná rodina
- spolek nás požádal o schválení peněžitého daru
- poskytneme věcné dary v této výši

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
Hlasování o usnesení: RM neschvaluje finanční dar ve výši 10 tis. Kč, ale 
schvaluje drobné
dary: 8, 0, 1

1323/52R/20
Žádost o poskytnutí finančního daru 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 10 tis. Kč subjektu Spolek SILNÁ RODINA, se sídlem Vinařská 742/20, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 07360185, který je zastoupen předsedkyní Mgr. Petrou Janatovou, na 
zajištění akce „Den rodiny aneb Škola volá“

57. Úprava přílohy č. 1 směrnice RM č. 1/2020

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 44 z 45



Původní číslo materiálu: 53
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: reorganizace - 3 drobné písemné chyby
- oddělení ITI – správně je oddělení řízení ITI
- oddělení přestupkových agend - špatně navázaná šipka nově zřízeného úseku D8 s oddělením 
kamerového systému
- finanční odbor – oddělení daní – neexistuje
- návrh na schválení upravené přílohy
- návrh na usnesení v předloženém znění (upravená příloha)

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1324/52R/20
Úprava přílohy č. 1 směrnice RM č. 1/2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. upravenou přílohu č. 1 směrnice RM č. 1/2020 v předloženém znění

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic

Ing. Tomáš Kirbs

PhDr. 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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