
Z á p i s

z 54. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 9. 2020

Omluveni: Ing. Pavel Tošovský

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková Lukáš Konečný

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

         

Schválení programu

XXXX předložil členům Rady ke schválení program 54. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

16. Informativní materiál ke kontrole ZOO
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

17. Zmocnění pro Ing. Matina Kohla
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

18. Zmocnění pro Ing. Matina Kohla
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Střekov na náklady spojené s 
konáním referenda

2. Změna účelu schválené dotace pro MO Severní Terasa na kulturní aktivity

3. Návrh nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní rezervace 
Sluneční stráň 

4. Žádost Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p.o. o navýšení příspěvku na provoz
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5. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

6. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

7. Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické

8. Dotace oblasti kultury 2020 – žádosti o změnu

9. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem 2020 – žádost o změnu

10. Poskytnutí dotací v roce 2020 – Fond Rady města Ústí nad Labem

11. Memorandum o vzájemné spolupráci

12. Navýšení kapacity školní jídelny MŠ Zvoneček

13. Přidělení 2 služebních bytů

14. Úprava usnesení RM č. 1291/52R/20 ze dne 31. 8. 2020

15. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2019 a Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 
Jezero Milada za rok 2019 

16. informativní materiál ke kontrole ZOO

17. Zadání minitenderu licencí Microsoft - MVČR

18. Zmocnění pro Ing. Matina Kohla

19. Různé

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

1. Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Střekov na náklady spojené s 
konáním referenda

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

Ing. Nechybová: náklady spojené s konáním referenda jsou ve výši 110 000 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1330/54R/20
Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Střekov na náklady 
spojené s konáním referenda

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace městskému obvodu Střekov ve výši 110 tis. Kč 
dle žádosti MO ze dne 10.7.2020 a doplňující žádosti MO ze dne 18.8.2020
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2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 110 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 110 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO Střekov ve výši 110 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon státní 
správy a samosprávy (náklady spojené s konáním referenda)

2. Změna účelu schválené dotace pro MO Severní Terasa na kulturní aktivity
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Nechybová: žádost o schválení změny využití schválené účelové neinvestiční dotace ve
výši 200 tis. Kč na akci: „Barvám neutečeš“ na akce: „Mini Urban Challenge“,
„Open Air orchestru SDOB“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1331/54R/20
Změna účelu schválené dotace pro MO Severní Terasa na kulturní aktivity

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 200 tis. Kč z 
neinvestiční akce „Barvám neutečeš“ na níže uvedené neinvestiční kulturní akce:
- „Mini Urban Challenge“ ve výši 100 tis. Kč
- „Open Air orchestru SDOB“ ve výši 100 tis. Kč

3. Návrh nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní rezervace 
Sluneční stráň 

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

Ing. Karpíšková: návrh nařízení, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Slunečná stráň
v katastrálním území Brná
- PR Sluneční stráň byla vyhlášena již v roce 1968
- jedná se o přehlášení stávajícího stavu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1332/54R/20
Návrh nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní 
rezervace Sluneční stráň 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyhlášení přírodní 
rezervace Sluneční stráň

4. Žádost Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p.o. o navýšení příspěvku na provoz
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: KS vznikla škoda 3. osobě ve výši 55 tis. Kč
- částečné plnění dostalo Kulturní středisko od pojišťovny a vzniklý rozdíl ve výši 18 tis. Kč 
zvládne zafinancovat ze svého rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 4, 5, 6, 7: 8, 0, 0

1333/54R/20
Žádost Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p.o. o navýšení příspěvku 
na provoz

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Ústí 
nad Labem v požadované výši 55,08 tis. Kč na úhradu škody, která vznikla třetí osobě 

5. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: zapojení účelových dotací pro p. o.
- zapojení dotace pro školy a školky z MŠ, zapojení dotace z Ústeckého kraje pro Azylový dům 
pro matky s dětmi, zapojení dotace z Ústeckého kraje pro Dům dětí a mládeže v rámci projektu 
„Oslavy 800 let ruského města Vladimir“
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1334/54R/20
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 779,62 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 779,62 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 1 
779,62 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 707,66 
tis. Kč
- Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvkové 
organizaci ve výši 354,43 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 357,77 
tis. Kč
- Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvkové 
organizaci ve výši 359,76 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 372,96 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 1 372,96 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 1 372,96 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – 2. splátka

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 150 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 150 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci 
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
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Labem ve výši 150 tis. Kč, na realizaci projektu „Oslavy 800 let ruského města Vladimir“

6. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1335/54R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 196,78 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 196,78 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 196,78 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

- Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 59,14 tis. Kč
- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 102,08 tis. Kč
- Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace 3,06 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 11,23 tis. Kč
- Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 21,27 tis. Kč

7. Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: pověření o vydávání souhlasů školám a školkám k čerpání dotací
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1336/54R/20
Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic Magistrátu města
Ústí nad Labem
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám Statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením do projektu v rámci Výzvy MŠMT č. 02_20_080 
Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

8. Dotace oblasti kultury 2020 – žádosti o změnu
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: žádost o úpravu v usnesení: pan Pavel Kušej zrušil svoji akci, peníze vrátil na účet
- schválení pouze bodu a), b) se ruší
- návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 8, 9, 10, 11, 12: 8, 0, 0

1337/54R/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 školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989) úprava rozpočtu u akce „ÚTULEK FEST 2020 – 
Devatenáctý ročník benefičního festivalu“

9. Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem 2020 – žádost o změnu
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: změna termínu a název akce
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1338/54R/20
Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem 2020 – žádost o změnu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu účelu dotace z rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem takto:
a) Beneš Martin (IČ 74646290) změna účelu u dotace ve výši 37.500,- Kč z akce „Letní 
divadelní scéna 2020“ na akci „Podzimní divadelní scéna 2020“

10. Poskytnutí dotací v roce 2020 – Fond Rady města Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. chtěli částku 50 tis. Kč na
„Extraligu stolního tenisu – ženy“ – pracovní skupina navrhuje částku 38 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1339/54R/20
Poskytnutí dotací v roce 2020 – Fond Rady města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z.p.s. (IČ 44556349) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoční turnaj v Boccie“ ve výši 10.500,- Kč
b) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 44226306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s projektem „Extraliga stolního tenisu – ženy“ ve výši 38.000,- Kč

2. znění Smlouvy o poskytnutí dotace poskytované z Fondu Rady města Ústí nad Labem 
2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

11. Memorandum o vzájemné spolupráci
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.
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Ing. Kohl: memorandum 3 stran: Statutární město ÚL, Fakulta zdravotních studií UJEP,
Rada seniorů - zabývání se společných zájmů a potřeb v oblasti života seniorů
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1340/54R/20
Memorandum o vzájemné spolupráci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. znění memoranda o vzájemné spolupráci statutárního města Ústí nad Labem a Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Radou seniorů 
statutárního města Ústí nad Labem

12. Navýšení kapacity školní jídelny MŠ Zvoneček
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: navýšení kapacity školní jídelny v MŠ Zvoneček ze 120 porcí na 160 porcí
- důvod: rekonstrukce MŠ u plavecké haly
- souhlas Krajské hygienické stanice a Stavebního odboru MmÚ
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1341/54R/20
Navýšení kapacity školní jídelny MŠ Zvoneček

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 
623/17, příspěvková organizace ze 120 na 160 porcí pokrmů s účinností od 1. 9. 2020

13. Přidělení 2 služebních bytů
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1342/54R/20
Přidělení 2 služebních bytů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu číslo ***** o velikosti 0+1 v ul. *************, Ústí nad 
Labem Vojtěchu Burčovi, nar. **********
2. přidělení služebního bytu číslo ***** o velikosti 0+1 v ul. *************, Ústí nad 
Labem Petru Jiráčkovi, nar. ***********

14. Úprava usnesení RM č. 1291/52R/20 ze dne 31. 8. 2020
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: úprava usnesení tak, abychom v souladu se Statutem prodávali a dávali
k dispozici majetky se souhlasem městských obvodů
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

1343/54R/20
Úprava usnesení RM č. 1291/52R/20 ze dne 31. 8. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. usnesení RM č. 1291/52R/20 ze dne 31. 8. 2020 takto:

a) za bod A).1. se doplňuje bod A)2. v tomto znění
„a) prodej částí pozemků
 p. č. 3423/5 o výměře 15 m2
 p. č. 4181/3 o výměře 29 m2
 p. č. 4181/3 o výměře 4 m2
 p. č. 4181/8 o výměře 5 m2
vše v k. ú. Ústí nad Labem, bude realizován pouze se souhlasem Městského obvodu Ústí 
nad Labem – město, neboť se jedná o pozemky ve svěřeném majetku
b) prodej částí pozemků
 p. č. 4899/11 o výměře 4 m2
 p. č. 4899/11 o výměře 10 m2
 p. č. 4948/9 o výměře 13 m2
vše v k. ú. Ústí nad Labem, bude realizován pouze se souhlasem Městského obvodu Ústí 
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nad Labem – Severní Terasa, neboť se jedná o pozemky ve svěřeném majetku“

b) v bodě B).1. se text „A)1.“ nahrazuje textem „A)“

c) ostatní text zůstává nezměněn

15. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2019 a Zpráva o přezkoumání hospodaření 
DSO Jezero Milada za rok 2019 

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

PhDr. Ing. Nedvědický: výsledek přezkoumání hospodaření je bez závad
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1344/54R/20
Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2019 a Zpráva o přezkoumání 
hospodaření DSO Jezero Milada za rok 2019 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada za rok 2019 v předloženém 
znění bez výhrad
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 v předloženém znění se 
závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb.)."

16. informativní materiál ke kontrole ZOO
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: vypořádání námitek a stížností ke kontrolnímu protokolu na Zoologickou
zahradu v ÚL - námitky a stížnosti byly zamítnuty jako nedůvodné
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1345/54R/20
informativní materiál ke kontrole ZOO

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
  

1. vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění kontrolovaného subjektu Zoologická zahrada 
Ústí nad Labem, p. o.
2. vyjádření ke stížnosti na nesprávný úřední postup podané kontrolovaným subjektem 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.

17. Zadání minitenderu licencí Microsoft - MVČR
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: žádost o realizaci minitendru na dodávku licencí od společnosti Microsoft
- jedná se o licence pro zajištění bezpečného přístupu a podpory Microsoft Teams
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1346/54R/20
Zadání minitenderu licencí Microsoft - MVČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. realizaci minitendru na dodávku licencí od společnosti Microsoft

18. Zmocnění pro Ing. Matina Kohla
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: pověření o umožnění vedení některých administrativních úkonů
souvisejících s poskytováním dotací ze strany Statutárního města Ústí nad Labem
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1347/54R/20
Zmocnění pro Ing. Matina Kohla

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem
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a) k vybraným úkonům administrativní povahy souvisejících s poskytováním dotací ze 
strany statutárního města Ústí nad Labem

19. Různé
Diskuse neproběhla.

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

Ověřovatelé zápisu:

Eva Nováková

Lukáš Konečný

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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