Statutární město Ústí nad Labem

Zápis
z 56. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 5. 10. 2020
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný
náměstek
Zapisovatelé:
Zahájení

Eva Nováková

Kateřina Nedvídková, KP

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.
Schválení programu
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 56.
schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Dodatečně byly zařazeny body:
22. Rozpočtové opatření ODM - Studie využitelnosti areál Hoření
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
23. Změna organizačního řádu MmÚ
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 15

Schválený program:
1.

Změna účelu rozpočtovaných finančních prostředků

2.

Změna organizačního řádu MmÚ

3.

Změny účelu a rozpočtové opatření u dotací pro MO Neštěmice

4.

Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ze
státního rozpočtu na volby v říjnu 2020
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5.

Vyhlášení veřejné zakázky „Kanalizační potrubí pro odvod odpadních vod z provozu
Plaveckého areálu Klíše a rekonstrukce komunikace Na Spálence“ – zhotovitel stavby

6.

Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o.p.s.

7.

Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad SR

8.

Rozpočtové opatření ODM - integrovaný dopravní systém

9.

Rozpočtové opatření ODM - Hromadný parking Přístavní

10.

Služební byty - nájemné

11.

Rozpočtové opatření ODM - Studie využitelnosti areál Hoření

12.

Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020

13.

Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR v rámci
Operačního programu Zaměstnanost

14.

Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkové organizaci

15.

Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

16.

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

17.

Odměna ředitele p. o. dle § 224 ZP

18.

Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci

19.

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR

20.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030

21.

Revokace usnesení RM č. 1353/56R/20

22.

Vyhlášení veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění
PHK)" - zhotovitel stavby

23.

Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2020

24.

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ – akceptace
změnového Rozhodnutí č. 3, včetně podmínek z Operačního programu Technická pomoc

25.

Rozpočtové opatření KP a KT

26.

Různé

27.

Námitka proti zápisu z 52. RM

Hlasování:

1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Nechat hlasovat o předřazení: 9, 0, 0
- bodu č. 22 za bod č. 9 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 23 za bod č. 1 (aby materiály tajemníka byly za sebou).

1. Změna účelu rozpočtovaných finančních prostředků
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
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Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1349/56R/20
Změna účelu rozpočtovaných finančních prostředků
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. změnu účelu použití části finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč ve výdajové
neinvestiční části rozpočtu kanceláře tajemníka v položce městský informační systém z
platby za projekt č. 04 na úhradu programové úpravy v informačním systému spisové
služby a informačním systému Agendio související s provozem hybridní konverzní pošty
od 1.1.2021
2. změnu účelu použití části finančních prostředků ve výši 350 tis. Kč ve výdajové
neinvestiční části rozpočtu kanceláře tajemníka v položce městský informační systém z
platby za platební bránu na portálu občana na úhradu programové úpravy v informačním
systému FormFlow související s provozem zdigitalizovaných agend
2. Změna organizačního řádu MmÚ
Původní číslo materiálu: 23
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: ubrání jednoho tabulkového místa z oddělení ITI, které je dlouhodobě
neobsazené a přiřazení na ODM
- důvod zřízení interního technického dozoru, který bude sloužit pro celý úřad
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1350/56R/20
Změna organizačního řádu MmÚ
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. s účinností od 1. 11. 2020 změnu organizačního řádu MmÚ takto:
a) přesun 1 pracovního místa ze samostatného oddělení zprostředkujícího subjektu ITI do
odboru dopravy a majetku
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b) zrušení samostatného oddělení zprostředkujícího subjektu ITI
c) vytvoření 1 pracovního místa koordinátora zprostředkujícího subjektu ITI přímo
podřízeného primátorovi města
B) stanovuje
1. počet zaměstnanců v odboru dopravy a majetku magistrátu města na 30
C) konstatuje
1. že počet zaměstnanců schválený usnesením RM č. 1099/46R/20 se k 1.11.2020 nemění
D) ukládá
1. Mgr. Miloši Studenovskému, tajemníkovi MmÚ
a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 1/2020 ve smyslu bodu A)
a B)
Termín: 30. 10. 2020
3. Změny účelu a rozpočtové opatření u dotací pro MO Neštěmice
Původní číslo materiálu: 2
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: návrh ke schválení změny účelu dotací poskytnutých v MO Neštěmice ve výši
150 tis. Kč na neinvestiční akci v Krásném Březně
- změna poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 416,17 tis. Kč na neinvestiční
akci ,,Oprava chodníku v ul. A České“
- bod 3 se vztahuje k 1. bodu - měli jsme schválenou investiční dotaci, teď ji změníme na
neinvestiční – doprovodné rozpočtové opatření k bodu č. 1
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1351/56R/20
Změny účelu a rozpočtové opatření u dotací pro MO Neštěmice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. změnu účelu poskytnuté investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 150 tis. Kč z
investiční akce „MO Neštěmice - Výstavba schodiště v ulici Žežická (Krásné Březno)“ na
neinvestiční akci „Oprava chodníku v ul. A. České – Krásné Březno“
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2. změnu účelu části poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 416,17 tis.
Kč z neinvestiční akce „Oprava chodníku v ulici Sibiřská - Neštěmice“ na neinvestiční akci
„Oprava chodníku v ul. A. České – Krásné Březno“
3. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu schválené dotace pro MO
Neštěmice ve výši 150 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 150 tis. Kč z
investiční akce „MO Neštěmice - Výstavba schodiště v ulici Žežická (Krásné Březno)“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 150 tis. Kč v položce
Dotace pro MO Neštěmice na provoz – účelově na akci „Oprava chodníku v ul. A. České –
Krásné Březno“
4. Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ze
státního rozpočtu na volby v říjnu 2020
Původní číslo materiálu: 3
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: jedná se o dotace pro MO, které mají krýt náklady na organizování voleb
- dle rozhodnutí Kraje: kolik peněz se poskytne kterému kraji
- jedná se o zálohovou dotaci – po uzavření voleb bude následovat doúčtování
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1352/56R/20
Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové neinvestiční dotace pro městské
obvody ze státního rozpočtu na volby v říjnu 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z
Ministerstva financí ČR v celkové výši 3 026 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 026 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 3 006 tis. Kč
na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, takto:
- MO – město 1 381,90 tis. Kč
- MO Severní Terasa 600,80 tis. Kč
- MO Neštěmice 583,80 tis. Kč
- MO Střekov 439,50 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu správního odboru o částku 20,00 tis. Kč
Stránka 5 z 25

Statutární město Ústí nad Labem
5. Vyhlášení veřejné zakázky „Kanalizační potrubí pro odvod odpadních vod z provozu
Plaveckého areálu Klíše a rekonstrukce komunikace Na Spálence“ – zhotovitel stavby
Původní číslo materiálu: 4
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: schválení vyhlášení podlimitní VZ- předpokládaná hodnota je 19 430 000,Kč bez DPH
- předmětem této podlimitní VZ je vybudování kanalizačního potrubí pro odvod odpadních vod z
provozu Plaveckého areálu Klíše a zároveň následná rekonstrukce komunikace Na Spálence –
špatný technický stav
- realizace zakázky by měla být do 12 měsíců, nikoli od nabytí účinnosti smlouvy, nýbž od
doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění
- RM by měla pověřit zaměstnance oddělení veřejných zakázek k administrativním úkonům, které
souvisí s touto VZ a jmenovat obálkovou a hodnotící komisi
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1353/56R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Kanalizační potrubí pro odvod odpadních vod z
provozu Plaveckého areálu Klíše a rekonstrukce komunikace Na Spálence“ –
zhotovitel stavby
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Kanalizační potrubí pro odvod
odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše a rekonstrukce komunikace Na
Spálence“ – zhotovitel stavby, s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 19 430 000,- Kč
bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kanalizační potrubí pro odvod odpadních vod
z provozu Plaveckého areálu Klíše a rekonstrukce komunikace Na Spálence“ – zhotovitel
stavby
B) pověřuje
1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Kanalizační potrubí pro odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše a
rekonstrukce komunikace Na Spálence“ – zhotovitel stavby, včetně případného vylučování
dodavatelů
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Kanalizační potrubí pro odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše a
rekonstrukce komunikace Na Spálence“ – zhotovitel stavby, včetně případného vylučování
Stránka 6 z 25

Statutární město Ústí nad Labem

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche
C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Bc. Jana Ušáková, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO
6. Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o.p.s.
Původní číslo materiálu: 5
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.
Ing. Bakule: v roce 2015 byla poskytnuta dotace MVČR na projekty prevence kriminality
- jedním z těchto projektů byl projekt „NUDA? FAKT NEZNÁM!, realizovaný na základě
smlouvy s dodavatelem Člověk v tísni, o.p.s.
- realizací tohoto projektu byl zakoupen majetek v celkové výši 8 953,- Kč
- majetek je v užívání od roku 2015, v současné době je jeho zůstatková hodnota 0,- Kč
- návrh na předání notebooku jako dar organizaci Člověk v tísni, o.p.s.
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1354/56R/20
Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o.p.s.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí daru - movitého majetku společnosti Člověk v tísni, o.ú.s., IČO 25755277, se
sídlem Praha 2, Vinohrady,
Šafaříkova 635/24
B) ukládá
1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí n. L.
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a) zajistit vypracování a podepsání darovací smlouvy
b) zajistit předání darovaného majetku
Termín: 31. 12. 2020
7. Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad SR
Původní číslo materiálu: 6
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.
Ing. Červenka: nutné zapojení příjmů nad schválený rozpočet ve výši 244 tis. Kč
- finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč jsou určeny na investiční akci „Náhradní zdroj el. energie
MmÚ - PD“
- další finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč – určeny na opravu a údržbu vozidel MmÚ
- je to z našich prostředků
- zkonzultováno s Ing. Nechybovou a Ing. Jakubcem
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1355/56R/20
Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad SR
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 244 tis. Kč - zapojení
příjmů nad schválený rozpočet takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 126 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové
příjmy (odbor hospodářské správy)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3 o částku 118 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy
(příjmy z prodeje dlouhodobého majetku)
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, o
částku 134 tis. Kč na akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD“
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 110
tis. Kč v položce Provozní výdaje
8. Rozpočtové opatření ODM - integrovaný dopravní systém
Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: jedná se o technickou záležitost
- předpokládané příjmy i výdaje, které jsou průtočkou v integrovaném dopravním systému, již
dosáhly svého limitu
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Ing. Nechybová: nerozumím tomu
Ing. Dařílek: v rozpočtu máme tzv. průtočku, kdy přijímáme peníze od Krajského úřadu na
integrovaný dopravní systém a zároveň máme výdajovou položku pro převod těchto
finančních prostředků na DPmUL
- pro letošní rok jsme měli chválený limit na obě dvě strany ve výši 86 mil. Kč
- lze předpokládat s ohledem na navýšené příjmy z Krajského úřadu a výdaje DPmUL, že tyto
limity překročíme, proto je potřeba tyto obě dvě položky paralelně zvýšit tak, aby nedocházelo k
porušování rozpočtové kázně
Ing. Nechybová: my dostaneme víc peněz?
Ing. Dařílek: my už dostáváme od Kraje více peněz, protože tím, jak jsou opatření proti
Covidu, tak jsou propady v tržbách a Kraj nám dorovnává větší podíl za propady tržeb
- my je vzápětí přeposíláme DPmÚL – překračujeme předběžně schválené limity, které jsme si dali
do letošního roku
Ing. Nechybová: mohl byste to takto jednoduše popsat i v materiálu do ZM?
- děkuji za vysvětlení
Ing. Dařílek: Kraj nám dává větší plnění a my ho dáváme DPmÚL
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1356/56R/20
Rozpočtové opatření ODM - integrovaný dopravní systém
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku ve výši 14 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku14 000 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové
příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 14
000 tis. Kč v položce Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, 1.náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu A) 1.tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 2. 11. 2020
9. Rozpočtové opatření ODM - Hromadný parking Přístavní
Původní číslo materiálu: 8
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
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Ing. Dařílek: na základě úspěšného prodeje pozemků ŘSD je možné po provedení
rozpočtového opatření zrealizovat stavbu Hromadný parking Přístavní
- finanční prostředky používáme z prodeje pozemku, které přišly na účet města - prodeje ŘSD pod
dálnicí
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1357/56R/20
Rozpočtové opatření ODM - Hromadný parking Přístavní
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 4 398,71 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 4 398,71 tis. Kč v položce převody z
vlastních fondů hospodářské činnosti (prodej pozemků)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o
částku 4 398,71 tis. Kč na akci "Hromadný parking Přístavní"
10. Služební byty - nájemné
Původní číslo materiálu: 9
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: město spravuje v současné době prostřednictvím odboru dopravy a
příspěvkových organizací 60 služebních bytů, z toho 31 jich je v Resslově ulici,
Hrnčířské ulici, Vojnovičově ulici, které jsou ve správě odborů, ty zbylé jsou ve
správě jednotlivých příspěvkových organizacích – 29 zbylých
- nájemné ve služebních bytech je ve výši 29, 47 Kč/m2 – hluboko pod hranicí tržního nájemného
- v materiálu vypsány výše nájemného u ostatních MO, ceny se blíží k 60 Kč/m2
- 2 druhy uzavření nájemních smluv: smlouvy na rok, poté prodloužení nebo smlouvy, které mají
dlouhodobější charakter
- návrh na zvýšení nájemného u služebních bytů na 60 Kč/m2/měsíc vždy při uzavření nové
smlouvy
- u dlouhodobých nájmů zvýšení nájemného na 60 Kč/m2/měsíc s účinností od 1. 1. 2021
- pokud by nešlo k dohodám u dlouhodobých nájemních smluv, tak bude RM předloženo nové
usnesení k navýšení, které umožňuje zákon ve výši 20%
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1358/56R/20
Stránka 10 z 25

Statutární město Ústí nad Labem

Služební byty - nájemné
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. nájemné ve služebních bytech ve výši 60,-Kč/m2/měsíc, přičemž nově stanovená výše
nájemného se vztahuje na smluvní vztahy uzavírané ode dne schválení tohoto usnesení
2. zvýšení nájemného ve služebních bytech na 60,-Kč/m2/měsíc u smluvních vztahů jejichž
platnost je delší než 1 rok, za podmínky dohody s nájemníkem, a to s účinností od 1.1.2021
11. Rozpočtové opatření ODM - Studie využitelnosti areál Hoření
Původní číslo materiálu: 22
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: v rámci schvalování rozpočtu na letošní rok nebyla tato položka tak, abychom
mohli studii realizovat
- po dohodě s odborem městských organizací, strategického rozvoje a investic, kde jsou nevyužité
finanční prostředky nazvané „Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.“ – tyto finanční
prostředky by byly použity na tvorbu této objemové studie
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1359/56R/20
Rozpočtové opatření ODM - Studie využitelnosti areál Hoření
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic a odboru dopravy a majetku ve výši 1 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického
rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 1 000,00 tis. Kč u akce „Revitalizace bývalé budovy
UJEP Hoření ul.“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 01, o
částku 1 000,00 tis. Kč na akci „Revitalizace bývalé budovy UJEP Hoření ul.“
12. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020
Původní číslo materiálu: 10
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: jedná se o 4 žádosti z Fondu rady: Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, z.s. – hodnocení skupiny s plným počtem bodů
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- KULT, spolek – 2. ročník – nedostatečná propagace
- Mgr. Ema Hubáčková: akce s názvem: „ Pocta profesorce Jitce Švábové“, KTERÁ se má
uskutečnit 4. 11. 2020
- Romano jasnica, spolek - žádost ve výši 50 tis. Kč, pracovní skupina navrhuje 10 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1360/56R/20
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020
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) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (IČ 65399447) na částečnou
úhradu nákladů spojených s projektem „Zajištění služeb oblastní odbočky SONS Ústí nad
Labem“ ve výši 50.000,- Kč
b) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Loď
Tajemství Divadla bratří Formanů“ ve výši 30.000,- Kč
c) Mgr. Ema Hubáčková (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Pocta profesorce Jitce Švábové – 6. ročník“ ve výši 20.000,- Kč
d) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Podpora trmické mládeže při organizaci akce „Ústecko má talent“ ve výši 10.000,- Kč
13. Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV ČR v rámci
Operačního programu Zaměstnanost
Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o finanční prostředky, které město obdrželo na realizaci projektu
„Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1361/56R/20
Rozpočtové opatření FO a MP – zapojení neinvestiční účelové dotace z MPSV
ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 473,47 tis. Kč –
zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí
nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 473,47 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 473,47 tis. Kč v
položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem
14. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 12
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o poskytnutí příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže, který
pořádal příměstský tábor pro děti z MŠ U plavecké haly, která musela být z důvodu
rekonstrukce předčasně uzavřena
- jedná se o dorovnání finančních prostředků, které mezitím co platí rodiče školce a mezi komerční
cenou Domova dětí a mládeže za poskytování příměstského tábora
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1362/56R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku na provoz Domu dětí a
mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkové
organizaci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve
výši 41,65 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 41,65 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ,
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkové organizaci ve výši
41,65 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s pořádáním příměstského tábora pro děti z MŠ
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U plavecké haly

15. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 13
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o průtočku – finanční prostředky, které město obdrželo od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro MŠ v rámci Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání
- další finanční prostředky od Ministerstva zdravotnictví ČR, které jsou určeny na mimořádné
finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků – domov pro seniory
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1363/56R/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 1 844,42 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 1 844,42 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
844,42 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši
284,69 tis. Kč
- Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizaci ve výši
355,46 tis. Kč
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve
výši 499,64 tis. Kč
- Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizaci
ve výši 362,07 tis. Kč
Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové organizaci ve výši
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342,56 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v
celkové výši 3 030,04 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z
Ministerstva zdravotnictví takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 030,04 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 pro p. o. ze sociální
oblasti v celkové výši 3 030,04 tis. Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
takto:
Domov Velké Březno, p. o. 242,14 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 182,67 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 652,30 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 534,81 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 955,43 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 231,38 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 231,31 tis. Kč
16. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti
Původní číslo materiálu: 14
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o dar pro ZŠ Palachova od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. na
realizaci projektu „Obědy pro děti“
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1364/56R/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, Palachova 400/37, příspěvkové organizace, IČ
44553153,
- ve výši 29 590,- Kč pro období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 65 098,- Kč pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
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B) děkuje
1. dárcům za poskytnuté dary
17. Odměna ředitele p. o. dle § 224 ZP
Původní číslo materiálu: 15
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o odměnu pro ředitele ZŠ Hluboká
- odměna k dovršení padesáti let věku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1365/56R/20
Odměna ředitele p. o. 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. Miloši Hruškovi, řediteli Základní školy, Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/81/2020
18. Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Původní číslo materiálu: 16
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: přišla žádost občana o poskytnutí kotlíkové půjčky na pořízení kotle
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1366/56R/20
Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí návratné finanční
výpomoci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
1. informaci o podané žádosti občana 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 (NFV) 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 NFV dle předloženého
seznamu žadatelů o NFV „Kotlíkovou půjčku“
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města ke schválení poskytnutí návratné
finanční výpomoci občanům dle bodu B) 1.
Termín: 2. 11. 2020
19. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
Původní číslo materiálu: 17
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: poskytnutí finančních prostředků ZE Státního fondu životního prostředí ČR
na podporu projektu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí
nad Labem“
- podpora ve výši 131 890,00 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1367/56R/20
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 00202031 o poskytnutí finančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní
prostředí na akci „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností
Ústí nad Labem“ realizovanou v letech 2017 - 2019. Akce je neinvestiční.
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B) schvaluje
1. podpis Smlouvy č. 00202031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 131 890,00 Kč na akci „Územní studie krajiny správního obvodu obce s
rozšířenou působností Ústí nad Labem“ realizovanou v letech 2017 – 2020"
20. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030
Původní číslo materiálu: 18
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o odsouhlasení tohoto zpracovaného dokumentu
Ing. Tošovský: v mailu pozvánka: v rámci zpracování této strategie dochází ke třem
seminářům, kde má být minimálně10 politiků a 30 úředníků
- seminář je ve středu ráno od 8 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1368/56R/20
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s návrhem dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 – 2030
B) ukládá
1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dokumentu dle bodu A) ke schválení Zastupitelstvu města
Termín: 2. 11. 2020
C) bere na vědomí
1. návrh dokumentu Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Ústí nad Labem do roku
2030
21. Revokace usnesení RM č. 1353/56R/20
Původní číslo materiálu: 25
Diskuse proběhla.
Ing. Nechybová: chci se vrátit k řešení bodu č. 4, kde se souhlasilo s uzavřením
veřejné zakázky
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- název nekoresponduje s položkou schváleného rozpočtu
- cokoli se týká peněz, nutné řešit s finančním odborem
- v rozpočtu skupině 03 řádek 10 je název „Rekonstrukce komunikace Na Spálence včetně
odvodnění“, my jsme ale vypsali zakázku s jiným názvem
- OMOSRI nenapsalo, že je to hrazeno z rozpočtu tato kapitola v tomto řádku
- jedná se o formální nesoulad
- nutná náprava
- změna názvu zakázky na to, co máme ve schváleném rozpočtu
- návrh na znovu zařazení tohoto materiálu, revokaci a vyhlásit to se správným názvem
PhDr. Ing. Nedvědický: navrhuji znovu zařadit a odsouhlasit se správným názvem
Mgr. Studenovský: pokud jde pouze o problém s názvem, tak navrhuji zrevokovat a schválit
znovu se správným názvem tak, jak je uvedeno ve schváleném rozpočtu
Ing. Nechybová: podstata se nemění, pouze uvádíme do souladu se schváleným rozpočtem
- skupina číslo 03, řádek 10
- navrhuji vrátit se k materiálu č. 4
Ing. Tošovský: změna i v zadávací dokumentaci i v příloze
PhDr. Ing. Nedvědický: hlasování o návratu k bodu č. 4: 9, 0, 0
Mgr. Studenovský: návrh na odhlasování revokace u původního usnesení bodu č. 4
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1369/56R/20
Revokace usnesení RM č. 1353/56R/20
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje
1. usnesení RM č. 1353/56R/20 v celém rozsahu
22. Vyhlášení veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění
PHK)" - zhotovitel stavby
Původní číslo materiálu: 26
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: RM po projednání A) schvaluje
Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně
odvodnění PHK – zhotovitel stavby), s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 19 430 000,- Kč
bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně
odvodnění PHK – zhotovitel stavby).
- v bodě B) pověřuje - v textu změna názvu zakázky
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1370/56R/20
Vyhlášení veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně
odvodnění PHK)" - zhotovitel stavby
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence
(včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby, s předpokládanou hodnotou plnění ve výši
19 430 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence
(včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby
B) pověřuje
1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby,
včetně případného vylučování dodavatelů
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby,
včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche
C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Bc. Jana Ušáková, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO
23. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2020
Původní číslo materiálu: 19
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Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.
Bc. Gloserová: rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic ve výši 5 tis. Kč
- finanční prostředky pro zoologickou zahradu – uskutečnil se doprovodný program k akci „Dny
evropského dědictví 2020“ v měsíci září
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1371/56R/20
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického
rozvoje a investic ve výši 5 tis. Kč
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 5 tis. Kč v
položce oddělení cestovního ruchu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací –
poskytnutí účelového příspěvku na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem,
příspěvkové organizaci ve výši 5 tis. Kč na realizaci doprovodného programu k akci „Dny
evropského dědictví 2020“
B) ukládá
1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2020
24. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ – akceptace
změnového Rozhodnutí č. 3, včetně podmínek z Operačního programu Technická pomoc
Původní číslo materiálu: 20
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: rozhodnutí o akceptaci změnového Rozhodnutí č. 3 včetně podmínek
- podmínky byly změněny na základě úpravy cílové hodnoty indikátoru jednoho z projektů
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1372/56R/20
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ –
akceptace změnového Rozhodnutí č. 3, včetně podmínek z Operačního
programu Technická pomoc
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 51272/2018-55/3
z Operačního programu
Technická pomoc ze dne 10. 9. 2020
2. informace o Podmínkách realizace projektu z Operačního programu Technická pomoc
pro období 2014-2020
B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
a) akceptování Podmínek č. 3 elektronickým podpisem v monitorovacím systému
ISKP2014+
Termín: 16. 10. 2020
25. Rozpočtové opatření KP a KT
Původní číslo materiálu: 21
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: převod mzdových prostředků ze zprostředkujícího subjektu ITI mezi
kanceláří primátora a kanceláří tajemníka
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1373/56R/20
Rozpočtové opatření KP a KT
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 308,80 tis. Kč v
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rámci
projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto:
a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 308,80 tis. Kč
v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 308,80
tis. Kč takto:
- 239,10 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 69,70 tis. Kč v položce Povinné pojistné
26. Různé
Původní číslo materiálu: 24
Diskuse proběhla.
V bodě Různé byla předložena námitka Ing. Nechybové a Lukáše Konečného proti zápisu č. 52 u
bodu č. 47, viz. v bodě níže

27. Námitka proti zápisu z 52. RM
Diskuse proběhla.
Námitka Ing. Nechybové a Lukáše Konečného proti zápisu č. 52 u bodu č. 47
PhDr. Ing. Nedvědický: u bodu č. 47 bylo hlasováno 9, 0, 0
- likvidace Zřizovací listiny
- Ing. Nechybová a L. Konečný namítají, že s tímto bodem nejsou v souladu
- odsouhlasili jsme si hromadné hlasování a po odhlasování byl naprostý soulad
L. Konečný: myslím, že jsem se zdržel při hlasování a Ing. Nechybová byla proti
Ing. Nechybová: problém je, že zápisy jsou zveřejňovány s velkým časovým odstupem
- vyjadřovala jsem se, že nemohu odsouhlasit vypuštění této služby v rámci poskytování standardů
a kvality města z osobní zkušenosti
- většina z Vás říká, že jsme hlasovali en block, neexistují zvukové záznamy, teď už to
nedokážeme
Mgr. Studenovský: hlasovalo se en block o všech těch materiálech 9, 0, 0
- RM bude muset o námitkách rozhodnout
- možnost, že paní náměstkyně s panem radním na námitkách setrvají a RM bude muset
rozhodnout, zda zápis je správný nebo ne, případně se dají námitky stáhnout a RM by vzala tuto
informaci na vědomí
- je to na rozhodnutí předkladatelů námitek
Ing. Nechybová: trvám na námitce
Mgr. Studenovský: v tom případě bude muset RM rozhodnout, zda je oprávněná a zda je zápis
v pořádku, či nikoli
L. Konečný: jsem si jist, že k tomuto bodu byla vedena diskuze, je možné, že tento bod byl
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ještě na jiné RM? Nebo něco velice podobného?
Mgr. Studenovský: k tomuto bodu byla diskuze v rámci předjednání materiálů v pátek
- na RM nešla PhDr. Müllerová, šla za ní Dis. Sottnerová, která uvedla všechny materiály bez
úvodního slova
- vyjadřovala se pouze k jednomu materiálu a to Zmocnění, kde se měnilo jméno PhDr. Müllerové
na Ing. Kohla
- Vaše námitky padly na předjednání materiálů v pátek, ne na 52. RM 31. 8. 2020
Ing. Tošovský: pamatuji si diskuzi na předjednání
- na RM bylo hlasování en block
- myslím, že zápis je v pořádku
Mgr. Ševcovic: potvrzuji, že diskuze probíhala na předjednání, na RM nikoliv
Ing. Nechybová: trvám na námitce, jsem přesvědčená o tom, že to bylo vyjmuté
- kdyby pan primátor na ZM neřekl, že jsme hlasovali všichni pro, tak bych si toho vůbec nevšimla
p. Lazarová: nepamatuji si to, ale vím, že k těmto materiálům Ing. Nechybová vždy
promlouvá
Mgr. Vlach: pamatuji si to, potvrzuji to, co řekl pan tajemník
E. Nováková: opravdu jsme to diskutovali na předjednání, mluvili jsme o tom dlouho
- paní náměstkyně říkala, že s tím nesouhlasí, že k tomu má svůj osobní vztah, ale bylo to opravdu
na tom předjednání
- na RM jsme hlasovali několik bodů en block a mezi tím, byl právě tento bod
- možná došlo k nedorozumění
Bc. D. Gloserová: do tištěných dokumentů si píšu poznámky a hlasování a tento materiál byl
bez diskuze a hlasoval se en block
PhDr. Ing. Nedvědický: tím, že paní náměstkyně trvá na svých námitkách, bychom teď
měli hlasovat o tom, že zápis byl pořízen správně?
- nebo jakým způsobem?
Mgr. Studenovský: zákon říká, že nejbližší RM rozhodne o podaných námitkách
- návrh na usnesení: RM po projednání zamítá námitku proti zápisu ze zasedání 52. RM podanou
paní náměstkyní Ing. Nechybovou a panem radním Konečným jako nedůvodnou a potvrzuje
správnost zápisu
Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 1, zdržel se 2 Návrh byl přijat

1374/56R/20
Námitka proti zápisu z 52. RM
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) zamítá
1. námitku proti zápisu ze zasedání 52. Rady města podanou Ing. Věrou Nechybovou,
náměstkyní primátora a Lukášem Konečným, radním města jako nedůvodnou a potvrzuje
správnost zápisu

Ověřovatelé zápisu:
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Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
Eva Nováková

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
Seznam použitých zkratek:
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
VZ – veřejná zakázka
PHK – plavecká hala Klíše
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