Statutární město Ústí nad Labem

Zápis
z 58. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 19. 10. 2020
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Ing. Věra Nechybová, náměstkyně
primátora
Zapisovatelé:
Zahájení

Ing. Tomáš Kirbs

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 58.
schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Dodatečně byly zařazeny body:
33. Rozpočtové opatření KT
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ
34. Souhlas vlastníka se situováním hydrovrtu na p. p. č. 2805/1, k. ú. Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
35. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS
36. Stanovení platu ředitelky Mateřské školy U plavecké haly
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
V kolovadle:
Materiály k bodům č. 30, 36
Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 33 za bod č. 3 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 34 za bod č. 15 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 35 za bod č. 22 (aby materiály OŠKSS byly za sebou),
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- bodu č. 36 za bod č. 32 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).
Hlasování o předřazení bodů: 9, 0, 0
Schválený program:
1.

Změna ve složení představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

2.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

3.

Petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům"

4.

Rozpočtové opatření KT

5.

Změna společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem
s.r.o.

6.

Schválení darovací smlouvy s Mgr. Tomášem Vlachem

7.

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

8.

Rozpočtové opatření OSV, KT a FO - mimořádná dotace na výkon sociální práce

9.

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí

10.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM

11.

Odtahy vozidel bez technické způsobilosti

12.

Veřejné osvětlení - Ústí nad Labem

13.

Rozpočtová opatření ODM - investice

14.

Rozpočtové opatření ODM - výměna oken areál Hoření

15.

Revokace usnesení RM č.1124/47R/20 ze dne 1.6.2020

16.

Schválení peněžitého daru - dražba panenského vína z Městské vinice

17.

Souhlas vlastníka se situováním hydrovrtu na p.p.č. 2805/1, k.ú. Ústí nad Labem

18.

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem

19.

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem

20.

Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022

21.

Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři

22.

Ústecké Vánoce 2020 – smlouva o spolupráci

23.

Rozpočtové opatření KT a OŠKS - SW pro správu dotačních řízení

24.

Severočeské divadlo s. r. o. - poskytnutí dotace v roce 2020

25.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok 2020

26.

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace změnového
Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z OPTP
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27.

Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 za rok 2019 - STAŽENO Z
PROGRAMU

28.

Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027

29.

Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

30.

Rozpočtové opatření OMOSRI - Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní
zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - PD

31.

Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – zapojení finančních prostředků SFŽP na služby
"Kotlíkového specialisty"

32.

Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II

33.

Odměna ředitelky MŠ U plavecké haly

34.

Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 3/2019 a Směrnici RM č. 4/2019

35.

Souhlas se zřízením odloučených pracovišť MŠ U plavecké haly

36.

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy U plavecké haly

37.

Různé

38.

Zrušení konání ZM dne 2. 11. 2020

Hlasování:

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

1. Změna ve složení představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: materiál je postaven na základě rezignace Ing. Igora Babíka na funkci
člena představenstva společnosti DpmÚL, ke dni 31. 10. 2020
- místo něj navrhnut do funkce s účinností k 1. 11. 2020 starosta Severní Terasy pan Jaroslav
Šimanovský
- provedeno šetření, není ve střetu podnikání
- návrh na usnesení v doplněném znění: do bodu B) doplnění jména pana Jaroslava Šimanovského
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1376/58R/20
Změna ve složení představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad
Labem a.s.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Ing. Igora Babíka na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik
města Ústí nad Labem, a.s. ke dni 31. 10. 2020
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B) volí
s účinností k 1. 11. 2020
1. Jaroslava Šimanovského
a) do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
2. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: reakce na usnesení zastupitelstva – personální otázka – navrženo odvolání
Ing. Romana Končela z funkce ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem
- pověření někoho řízením této organizace a uložení Bc. Martině Žirovnické vypsat VŘ na řádné
obsazení této pozice
- v návaznosti na email od paní Evy Novákové – zpracování informativní zprávy – pověřeným by
měl být MVDr. Dušan Usvald – veterinář zoologické zahrady
Ing. Nechybová: pan MVDr. Dušan Usvald je pověřený kým? Kdo ho nominuje, kdo ho
navrhl a jaké má zkušenosti. Jaké má zkušenostiv oblasti řízení managementu
organizace?
E. Nováková: co se týče zkušeností pana MVDr. Dušan Usvalda, který pracuje jako veterinář,
ty zkušenosti a znalosti kde se účastnil, jsou v materiálech
- znalosti o zoologické zahradě má, je to náš návrh
- jednalo by se o dočasné vedení zoologické zahrady, než by bylo vyhlášeno VŘ a než by nastoupil
nový ředitel
- co se týče manažerského řízení – konzultace s mentorem zoologické zahrady - MVDr. Davidem
Nejedlem
- důležité je, aby ten člověk měl biologické vzdělání a znal zoologickou zahradu nebo výhodou je i
manažerské vzdělání
- MVDr. Usvald jedno z kritérií splňuje a zoologickou zahradu zná, tak byl navržen on
- navržení někoho cizího, kdo by zoologickou zahradu neznal, by nebylo vhodné
L. Konečný: jak dlouho zde pan veterinář působí?
E. Nováková: pan MVDr. Usvald nastoupil v roce 2018, takže dva roky
p. Lazarová: já s tím určitě souhlasit nebudu, jedná se už o šestého ředitele
- pan Ing. Končel by měl dostat šanci, aby odstranil nedostatky v zoologické zahradě
E. Nováková: měnit ředitele asi není dobré, ředitelé se měnili často
- mluvila jsem s odborníky, ta zjištění, která tu jsou, byla i od minulého ředitele, ale 1. kontrola
byla provedena kontrolním odborem magistrátu v červenci v roce 2018
- pan ředitel dostal dostatek času s tím, že kontrolní odbor mi sdělil, že kdyby si pan ředitel
požádal o rok, tak by ho dostal
- další kontrola byla provedena v roce 2019 a z těch 111 zjištění bylo 128
- nereagoval na zjištění, ještě se navýšila
- co se týče Nadačního Fondu Folivora byl ustanoven v roce 2017, chvíli poté co pan ředitel
Končel nastoupil do funkce
- loni jsme s nimi chtěli uzavřít smlouvu
- nadační fond sbírá peníze pro ústeckou zoologickou zahradu
- smlouva dodnes není
- pan ředitel mi sdělil, že jelikož tam není Správní rada, tak tu smlouvu nelze podepsat
- na stránkách Nadačního Fondu Folivora jsou fotografie ústecké zoologické zahrady a informace
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o tom, že bylo vybráno již 500 tis. Kč
- kde jsou ty peníze?
- na stránkách je informace a soupis jednotlivců, obcí a firem, které peníze poslali
- minulý týden uhynula poslední opička Hulmana stříbrného (druh opice) – byla poslední v Evropě
- zoolog nařídil předat do kafilérie
- muzeum v Ústí nad Labem o této možnosti vůbec nevědělo
- o preparát projevila zájem Zoologická zahrada v Ostravě
- to jsou věci, které by v zoologické zahrady měli fungovat
- bylo na to všechno dostatek času, aby se to dalo do pořádku
- v seníku byly nalezeny hasicí přístroje, naposledy zrevidované v roce 2016, kde je štítek, kde by
další revize měla proběhnout v roce 2017, tak to je také průšvih
- nemohu hlasovat pro to, aby pan ředitel zůstal ve své funkce
Ing. Nechybová: kdyby ředitel požádal o rok, tak by ho dostal, jak je to myšleno?
E. Nováková: konzultace s paní Černou z kontrolního odboru, která říkala, že po té první
kontrole, která proběhla v roce 2018, rok po té, co byl pan Ing. Končel ve funkci
- kdyby požádal, dostal by třeba rok, ale on nepožádal
- komunikace s ním nebyla jednoduchá a při další kontrole v roce 2019 se počet zjištění ještě zvýšil
Ing. Nechybová: stále jsem nepochopila, na co by dostal rok
- na nápravné opatření?
E. Nováková: aby reagoval na ta opatření z roku 2018, která kontrolní odbor zjistil
- další kontrola v roce 2019
Ing. Nechybová: po druhé kontrole mu o prodloužení lhůty vyhověno nebylo
- pochybení, která jsou v rámci protokolu zjištěna, se týkají účetnictví, účtování, ekonomiky a
chodu organizace
- za to byl odpovědný vedoucí finančního úseku pan Štráchal
- pochybení pan ředitel personálně řešil
- pan Štráchal v organizaci již nepracuje
- Fond Folivora není žádným fondem zoologické zahrady, je to samostatný nadační fond, který
není řízen naší zoologickou zahradou
- to, že není uzavřená smlouva s Nadačním Fondem Folivora, je to jejich aktivita, že budou
pomáhat zoologické zahradě
- zoologická zahrada by měla mít v rámci spolupráce uzavřenou nějakou smlouvu a ošetřeno, kolik
na co bude čerpat příspěvky
- to, že příspěvky Nadační Fond nepřevedl, nevyužil nebo se někde ztratily, to by měl řešit nějaký
nezávislý orgán a prověřit, co se tam děje
- preparace – dlouhodobě se řešila spolupráce mezi zoologickou zahradou a muzeem
- uzavřena smlouva o spolupráci
- muzeum vypsalo seznam tvorů a druhů zvířat, která by chtěly pro návštěvníky muzea
- hasicí přístroje v seníku, to je špatně - externí dodavatel na požární ochranu byl pan Trnovec – po
odchodu pana Trnovce zmizely revizní zprávy
- objektivní zhodnocení situace
- pokud se rozhodneme, že pan ředitel bude odvolán, tak apeluji na to, abychom stejným způsobem
postupovali i v rámci jiných organizací a zabývali se tím
- souhlasím s paní Lazarovou, za posledních 11 let se v zoologické zahradě vystřídalo velké
množství ředitelů a nikam to nevedlo
- chtěla bych nějakou nápravu, s lhůtou a vyžadovala bych nějaké kroky ke členství do EAZY,
které bylo pozastaveno na dva roky
E. Nováková: ve Výroční zprávě za rok 2019 na straně 5 děkuje pan ředitel Ing. Končel krom
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jiným také Nadačnímu Fondu Folivora, dalším jeho jednotlivcům, kteří zoologické
zahradě fandí a pomáhají nám
- tak tomu trošku nerozumím
- na stránkách Nadačního Fondu je logo Zoologické zahrady Ústí nad Labem, ve výroční zprávě se
Nadačnímu Fondu děkuje
- smlouva zapsaná nebo podepsaná není, důvodem prý je změna správní rady, kterou jsem zatím na
justici nenašla
- budu hlasovat pro to, aby byl pan ředitel odvolán
Ing. Tošovský: měl jsem tu čest setkat se s nějakými zástupci Nadačního Fondu Folivora
- došly někdy nějaké peníze z tohoto fondu do zoologické zahrady?
E. Nováková: o finančním toku nevím, vzhledem k tomu, že není podepsaná smlouva, tak si
myslím, že žádné peníze pro zoologickou zahradu nepřišly
Ing. Tošovský: takže za celé ty tři roky, co jsou vybírány peníze od různých dárců, kteří
v dobré víře dávají peníze do tohoto fondu, tak ani koruna naší zoologické zahradě
nepřišla?
E. Nováková: obávám se, že ne
- dále jsem to nezjišťovala, jestli peníze byly převedeny nebo ne
- celá historie transparentního účtu není, pouze seznam dárců
Mgr. Ševsovic: problém je tady ten, že minimálně 10 let se střídá mnoho lidí ve vedení
- finanční otázka, nemůžeme se srovnávat s věhlasnými zoologickými zahradami
- nechal bych pana ředitele nedostatky napravit
- přišel by nový člověk, který by se tam půl roku rozkoukával
- řešil bych to odebráním osobního příplatku, odměn
- dal bych mu čas do rozhodnutí EAZY tu situaci napravit
- nedával bych mu za vinu všechny hříchy, které tu proběhly během 10 – 15 let
E. Nováková: co se stane, když příští rok nesplníme, nedosáhneme s panem ředitelem
výsledků a požadavků EAZY
- EAZA nám licenci může odebrat a pak už to nikdo nenapraví
- obávám se, že do ústecké zoologické zahrady, už nikdo nebude chtít jít a nepřihlásí se žádný
odborník na úrovni, který by eventuálně zoologické pomohl
- obávám se, že je již pozdě
Mgr. Ševcovic: já to chápu, ale bojím se, že ať tam teď přijde kdokoli, tak to nestihne uchopit
situaci a nestihne napravit všechny pochybení, které by mohly ohrozit schválení u
EAZY
- je to hodně o finančních tocích
- je to o filozofii o tom, co má zoo naplňovat
L. Konečný: chápu obě strany
- nevěřím tomu, že v této situaci seženeme někoho, kdo by během té krátké doby do toho všeho
pronikl
- nechal bych tam současného pana ředitele, je to menší riziko
Ing. Kirbs: nevím, jestli pan ředitel získá zpět členství v EAZE
- je jistota, že nás tam pan Ing. Končel dovede zpět?
- není vidět extra posun
Ing. Nechybová: zaměňujeme a slučujeme dvě nezávislé věci
- jedna z nich je vnitřní kontrola magistrátu, která kontroluje dodržování směrnic, obecně platných
zákonů, ekonomiky, hospodaření příspěvkové organizace
- zjištěná pochybení nemá vztah na EAZU, jedná se o procesní, vnitřní věci
- paní Eva Nováková na ZM řekla, že šlo o účetní chyby
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- kontrola EAZY je něco úplně jiného
- mentor do teď neřekl ani jednou, že se zoologická zahrada vydala špatnou cestou a je ohrožen
návrat do EAZY
- v rámci licenční kontroly pan MVDr. Nejedlo řekl, že věci byly vypořádány
E. Nováková: pan MVDr. Nejedlo souhlasí v případě odvolání pana ředitele Ing. Končela, aby
pan MVDr. Usvald dočasně, než bude vyřešeno VŘ zoologickou zahradu vedl
- protokol z magistrátního kontrolního odboru a zprávu z EAZY nedávám dohromady
- zpráva z EAZY je tam řešeno personální zajištění, protože se tam říká, že zoologové, pracovníci
jsou nezkušení a mohlo by být velké riziko, že to bude mít negativní dopad na péči a další aspekty
zoo
paní Lazarová: teď jsem mluvila s Mgr. Vonka Černou a ta mi řekla naopak, že nedoporučují
měnit ředitele, dokud nebude EAZA u konce a že byla na kontrole a byla tam
spokojenost zaměstnanců, zvířata v pořádku
E. Nováková: jedná se o licenční kontrolu, která proběhla 16. 9. v zoologické zahradě
- je to běžná licenční kontrola podle zákona o zoologických zahradách
- je to zákon 163 z roku 2002, pravidelná licenční kontrola, která probíhá na základě ministerstva
životního prostředí v každé zoologické zahradě, minimálně jednou za dva roky
- jsou zde body, které upřesňují, co se kontroluje
- z kontroly by měl být nějaký závěrečný protokol, máme ho?
Ing. Nechybová: minulý týden ve čtvrtek jsme měli jednání s panem Ing. Končelem, ptali
jsme se ho na to a ještě ho nedostal
- prezentace pana Ing. Končela k závěrům EAZY, v rámci prezentace nám ukázal složení týmu,
jaké mají vzdělání, praxi
- zpráva EAZY říká, že je na tom zoologická zahrada dobře
- chceme se do EAZY vrátit, pan ředitel má největší zkušenosti, nejvíce informací o tom, co se děje
nebo neděje
- my se odvoláváme na vnitřní kontrolu a pak do toho mícháme EAZU
- nevyznám se v tom, co je hlavním důvodem
PhDr. Ing. Nedvědický: za co hodnotíme negativně a za co chceme odvolat pana ředitele
Ing. Končela?
- podle mne je to za výsledky vnitřní kontroly, které byly dány úřadem a kde bylo nalezeno 128
negativních zjištění ve vztahu k hospodaření
- nepleťme do toho teď EAZU
- pokud chceme zbavit vedení pana ředitele, tak se bavme o jeho špatném manažerském přístupu v
zoologické zahradě
paní Lazarová: kolik je nedostatků za vedení pana Ing. Končela?
PhDr. Ing. Nedvědický: velké procento zjištění, které jsou platné v roce 2018, které byly
historicky zděděné, nebyly řešeny
- otázka proč to neřešil náměstek pana ředitele, který měl na starosti ekonomiku
- pan ředitel ho nakonec propustil
Ing. Tošovský: vadí mi komunikace pana ředitele
- 100 tis. Kč na právníka na nás – chyby v procesních věcech
- Fond Folivora – mělo se řešit, možné trestní oznámení
- současný ředitel není ideální, odvoláme ho, je nějaká šance napravit ty věci?
- nemyslím si, že je dobrý manažer pro tuto organizaci
PhDr. Ing. Nedvědický: kdo má šanci tady to napravit? Někdo nový?
L. Konečný: já si to nemyslím, podle toho budu hlasovat
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E. Nováková: nápomoc kontrolního odboru
- dobrovolná pomoc v ekonomice
PhDr. Ing. Nedvědický: kontrolní odbor má jiné zadání ze zákona, nebude řešit 128
nahromaděných nedostatků
E. Nováková: myslela jsem, že by pomohli radou
M. Lazarová: ředitel to nemá snadné a je i nedostatek finančních prostředků
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění: v bodě B) doplněno jméno MVDr.
Dušana Usvalda
Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 0, zdržel se 5 Návrh nebyl přijat
- návrh nebyl přijat
3. Petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům"
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: vzetí na vědomí petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený
dům"
- úkol pro pana primátora předložit materiál do zastupitelstva k projednání na 14. 12. 2020
PhDr. Ing. Nedvědický: provedl úřad kontrolu všech relevantních adres tak, jak byly petičním
výborem předloženy?
Mgr. Studenovský: úřad adresy zkontroloval s ohledem na to, že podpisů je méně, než je
zákonem stanovený počet
- nejedná se o závazný podnět, petice to jako taková není
- není to nic, čím by se město mělo závazně řídit
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1377/58R/20
Petice občanů k projektu města "Čelakovského smíšený dům"
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. petici občanů k projektu města „Čelakovského smíšený dům“
B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
a) předložit petici uvedenou v bodě A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města k projednání
Termín: 14. 12. 2020
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4. Rozpočtové opatření KT
Původní číslo materiálu: 33
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1378/58R/20
Rozpočtové opatření KT
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve
výši 50,00 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 50,00 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové
příjmy
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 50,00 tis.
Kč v položce Mzdové prostředky
5. Změna společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem
s.r.o.
Původní číslo materiálu: 4
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: předložen k odsouhlasení návrh na změnu společenské smlouvy společnosti
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
- návrh je předkládán z důvodu, že reaguje na současnou situaci způsobenou pandemií nemoci
covid-19, kdy z důvodu krizových a mimořádných opatření je nutno omezovat počet osob na
hromadných akcích a kdy poté co bude tento návrh na změnu společenské smlouvy přijat, by bylo
možné, aby DR této společnosti mohla přijmout rozhodnutí mimo zasedání, nebo aby přijala
rozhodnutí tak, aby se účastník dozorčí rady mohl zúčastnit jednání dozorčí rady distančním
způsobem
- společnost ČEZ Teplárenská a.s. je druhým společníkem dané společnosti, nám poslala návrh na
změnu společenské smlouvy v bodě 19 týkající se DR
- oproti původnímu návrhu je nyní radě předložen k odsouhlasení návrh pozměněný, který se týká
odstavce 6 a odstavec 7 je kopií toho návrhu tak, jak přišel od společnosti ČEZ a.s.
- návrh na usnesení v upraveném znění: A) bere na vědomí návrh na změnu smlouvy společnosti
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. doručený městu Ústí nad Labem společností
ČEZ Teplárenská a.s. dne 7. 10, 2020
C) ukládá PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města předložit návrh změny společenské
smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. dle bodu B) tohoto usnesení
k projednání na jednání zastupitelstva města ÚL, termín 14. 12. 2020
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1379/58R/20
Změna společenské smlouvy společnosti Tepelného hospodářství města Ústí nad
Labem s.r.o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad
Labem s. r. o. doručený městu Ústí nad Labem společností CĚZ Teplárenská a. s. dne 7. 10.
2020
B) souhlasí
se 1. se změnou společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad
Labem s. r. o. takto: čl. XIX. (Dozorčí rada) se doplňuje o nové odstavce 6 a 7, které zní:
čl. XIX.
odst. 6
V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo v jeho nepřítomnosti
místopředseda dozorčí rady vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) to jest v písemné
formě nebo s využitím technických prostředků (zejména email, sms, mms apod.). Návrh
musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo
údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen dozorčí rady vyjádřit. Návrh
musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Nevyjádří-li se člen dozorčí rady v uvedené
lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasovala
nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v
zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Další podrobnosti k průběhu hlasování mimo
zasedání může stanovit jednací řád dozorčí rady.
Při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda nebo místopředseda dozorčí
rady, příp. pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou.
odst. 7
Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní. V odůvodněných případech je
možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování (například s
využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která
hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se
považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí
rady.
C) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města
a) předložit návrh změny společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města Ústí
nad Labem s. r. o. dle bodu B) tohoto usnesení k projednání na jednání Zastupitelstva města
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Ústí nad Labem
Termín: 14. 12. 2020
6. Schválení darovací smlouvy s Mgr. Tomášem Vlachem
Původní číslo materiálu: 5
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.
Ing. Šťastná: předložen návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Tomášem Vlachem a
statutárním městem Ústí nad Labem v postavení obdarovaného
- předmětem je darování lednice kombi, značky ELEKTROLUX
- kompetence samosprávy Krizový byt
- vypracována darovací smlouva
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1380/58R/20
Schválení darovací smlouvy s Mgr. Tomášem Vlachem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. uzavření darovací smlouvy mezi Mgr. Tomášem Vlachem a statutárním městem Ústí nad
Labem v postavení obdarovaného, jejímž předmětem je darování lednice kombi, zn.
ELEKTROLUX CB3401C
B) zmocňuje
1. Ing. Ivanu Šťastnou vedoucí odboru sociálních věcí
a) aby jménem statutárního města Ústí nad Labem uzavřela darovací smlouvu dle bodu A)
tohoto usnesení
7. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Původní číslo materiálu: 6
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.
Ing. Šťastná: finanční prostředky získané na základě uzavřených smluv o poskytování
pěstounské péče
- přijetí částečně finančních prostředků od ÚP a rozdělení finančních prostředků na výdaje spojené
se mzdovými náklady KT a OHS
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1381/58R/20
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské
péče
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 24 tis. Kč – pokrytí nákladů na
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 24 tis. Kč v položce Účelové prostředky z
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 24 tis. Kč v položce
Účelové prostředky – Pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské
správy v celkové výši 495,41 tis. Kč - pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad
výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 495,41 tis. Kč v položce
Účelové prostředky – Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 347,15 tis. Kč v položce
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 115,75 tis. Kč v položce
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 26,71 tis. Kč v položce
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 5,80 tis. Kč v položce
Provozní výdaje

8. Rozpočtové opatření OSV, KT a FO - mimořádná dotace na výkon sociální práce
Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.
Ing. Šťastná: MPSV vyhlásilo mimořádný dotační titul určený na vyplacení odměn pro
sociální pracovníky vykonávající sociální práci
- týká se to pracovníků, kteří jsou zařazeni na odboru sociálních věcí magistrátu, tak pracovníků na
úřadech městských obvodů, mimo pracovníků, kteří vykonávají opatrovnictví
- podána žádost tajemníků o předložení podkladů za určité období, které ministerstvo chtělo
- jedná se o částku 295 550,- Kč
Mgr. Vlach: vyjádření poděkování
Ing. Šťastná: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1382/58R/20
Rozpočtové opatření OSV, KT a FO - mimořádná dotace na výkon sociální
práce
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a finančního odboru, v
celkové výši 295,55 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 295,55 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 142,95 tis. Kč určené na
výkon sociální práce takto:
- MO město 49,02 tis. Kč
- MO Severní Terasa 47,52 tis. Kč
- MO Neštěmice 23,55 tis. Kč
- MO Střekov 22,86 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 113,88 tis. Kč v položce
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 38,72 tis. Kč v položce
Povinné pojistné
9. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Původní číslo materiálu: 8
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.
Ing. Šťastná: předložen materiál týkající se rozdělení dotace na výkon sociálně právní ochrany
dětí
- netýká se to úřadů městských obvodů, nemají přenesenou působnost této oblasti
- rozdělení do mzdových výdajů a do nákladových položek OHS – pokrytí dlužných nákladů z 1.
pololetí, předpokládané výdaje do konce roku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1383/58R/20
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Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské
správy ve výši 5 498,10 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 498,10 tis. Kč v položce účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 746,27 tis. Kč v položce
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 253,73 tis. Kč v položce
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 481 tis. Kč v položce
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 503,30 tis. Kč v položce
Sociálně-právní ochrana dětí
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 2 513,80 tis. Kč v položce
Provozní výdaje
10. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 9
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1384/58R/20
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem od ÚZSVM
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 3527/17 o výměře 406 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
b) p. č. 3527/16 o výměře 161 m2, ost. komunikace – ost. komunikace,
c) p. č. 3527/25 o výměře 1 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
d) p. č. 4248/10 o výměře 64 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
e) p. č. 4248/11 o výměře 103 m2, ost. komunikace – ost. komunikace,
f) p. č. 4249/7 o výměře 127 m2, ost. plocha – jiná plocha,
g) p. č. 5308/7 o výměře 57 m2, ost. plocha - ost. komunikace,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 697 97 111 do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem
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2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
35/U/Kos/2020 dle bodu A)1.
B) schvaluje
1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 31. 12. 2020
11. Odtahy vozidel bez technické způsobilosti
Původní číslo materiálu: 10
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: zahájení masivní odtahy vozidel na plochu, kterou máme pronajatou od
Palivového kombinátu
- objevují se vlastníci, kteří by si rádi odvezli své vozidlo, tak bychom chtěli oproti nákladům,
které nás stál odtah vyúčtovávat, proto je radě předložen materiál na schválení výše úhrady za
odstavení a to ve výši 50,- Kč/den/vozidlo
- výše nákladů vychází cca 800,-Kč/den
PhDr. Ing. Nedvědický: žádám Vás o rozpis, tabulku, ze které bude zřejmé, jak jsme na tom
s odtahy vozidel v jednotlivých kategoriích: vraky, vozidla bez technické prohlídky
Ing. Dařílek: máme přehlednou tabulku se statistikou, od doby, co jsme začali činnost
provádět
- připravím provedení
Ing. Tošovský: my lidem neúčtujeme odtah jako takový a účtujeme jim pouze dny?
Ing. Dařílek: účtujeme samotný odtah vozidla, to co zaplatíme DpmÚL za odtah, ten je přesně
daný jednotkovou cenou a pak jim dáme k úhradě parkovné za ty dny, kdy to bylo v
Palivovém kombinátu odstaveno
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1385/58R/20
Odtahy vozidel bez technické způsobilosti
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. výši úhrady za odstavení vozidla bez technické prohlídky na ploše k tomu určené dle
nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Palivovým kombinátem Ústí,
státní podnik, zde dne 3. 9. 2020 v hodnotě 50 Kč/den v souladu s ustanovením §19d odst.
2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
12. Veřejné osvětlení - Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: ke konci roku 2020 končí účinnost dlouhodobé smlouvy mezi městem a
společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., která spravovala a obnovovala na území
města veřejné osvětlení
- po dohodě vedení tuto činnost převezme DpmÚL s tím, že RM je nyní předkládán k odsouhlasení
uzavření smlouvy platné od 1. 1. 2021
- ve smlouvě se řeší správa osvětlení jako takového, jeho obnova do lepší kvality a do lepších
standardů, součástí smlouvy je úhrada odběru elektrické energie, která vychází z vysoutěžené ceny
na Českomoravské komunitní burze Kladno
- cílem smlouvy kromě provozování a spravování je vytvořit tzv. Generel veřejného osvětlení,
který nasměruje město v dalším období k progresivním změnám veřejného osvětlení tak, aby
splňovalo standardy, aby došlo k úspoře elektrické energie a přiblížilo se k prvkům smart
Mgr. Vlach: kolik stojí soutěžení v Kladně na burze?
- kdy je možné znovu soutěžit?
Ing. Dařílek: město má vysoutěžený odběr elektrické energii na dva roky, připojili jsme se
k ročnímu odběru tak, abychom jsme se dostali do stejné doby platnosti po skončení
roku 2021, poté bude město znovu soutěžit, celý odběr elektrické energie pro celé
město včetně DpmÚL
Mgr. Vlach: tady to bylo rozděleno na dvě části
Ing. Dařílek: my jsme se k tomu připojili, protože město mělo vysoutěženo na roky 2020 a
2021
- v rámci projednávání rozpočtu jsme se bavili o možném snížení obnovy na 1 mil. Kč, tak v
současné době ve smlouvě to zahrnuto není, máme připravený s DpmÚL dodatek č. 1, který po
projednání rozpočtu v RM bude předložen a který by akceptoval výši částky tak, jak bude
připraven ke schválení rozpočet na rok 2021
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1386/58R/20
Veřejné osvětlení - Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
1. uzavření smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na
území Statutárního města Ústí nad Labem mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. k zajištění správy, provozu, údržby a
obnovy veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení, zapínacího místa
a hodin na dobu neurčitou s finančním plněním 41 832 314 bez DPH tj. 50 617 099,9
včetně DPH ročně
13. Rozpočtová opatření ODM - investice
Původní číslo materiálu: 12
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: součástí materiálu jsou rozpočtová opatření na připravované investice ODM tak,
jak jsou vyjmenovány v DZ
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1387/58R/20
Rozpočtová opatření ODM - investice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 3 950 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 3 950
tis. Kč - investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, ve
výši 2 500 tis. Kč na akci "Rekonstrukce mostního objektu č. 43c-M1, ul. Ryjická"
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01, ve
výši 150 tis. Kč na akci "Vítězná - Svádov - přechod pro chodce - PD"
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, ve
výši 1 300 tis. Kč na akci "Prodloužení chodníku Svádov"
14. Rozpočtové opatření ODM - výměna oken areál Hoření
Původní číslo materiálu: 13
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: ODM by rád v rámci využívání stávajících pater v areálu Hoření provedl
výměny oken tak, aby ještě před opuštěním UJEPu této nemovitosti mohly být alespoň
dvě patra používány a to jak pro DDM, tak případně pro pečovatelskou službu
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- předloženo rozpočtové opatření na zpracování zjednodušené projektové dokumentace na výměnu
oken celé ubytovací části a zároveň na realizaci dvou pater
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1388/58R/20
Rozpočtové opatření ODM - výměna oken areál Hoření
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 1.500 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 1.500
tis. Kč – Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o
částku 1.500 tis. Kč na akci „Výměna oken areál Hoření“
15. Revokace usnesení RM č.1124/47R/20 ze dne 1.6.2020
Původní číslo materiálu: 14
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1389/58R/20
Revokace usnesení RM č.1124/47R/20 ze dne 1.6.2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1124/47R/20 ze dne 1.6.2020 v bodě A)2. a B)
B) neschvaluje
1. záměr pronájmu pozemků či částí pozemků p.č. 3812/1, 3813, 3814, 3816, 3818, 3819/1,
3819/2, 3824, 3829, 3833, 3835, 3837, 3841, 3842/1, vše v k.ú. Ústí nad Labem, a to na
základě usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město č. 601/33R/20 ze dne
20.7.2020, kterým nebyl schválen převod dotčených pozemků do vybraného majetku
statutárního města Ústí nad Labem za účelem realizace sportovně relaxačních aktivit a
služeb spojených s budováním paleontologického lesoparku v souladu se studií "Areál
zdraví Větruše"
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16. Schválení peněžitého daru - dražba panenského vína z Městské vinice
Původní číslo materiálu: 15
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: jedná se o peněžité dary, které byly přijaty v rámci prodeje vína v rámci vinice
Větruše
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1390/58R/20
Schválení peněžitého daru - dražba panenského vína z Městské vinice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Michala Ševcovice za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
2. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od Jaroslava Doubravy za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
3. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 2 500 Kč od Mgr. Ing. Petra
Nedvědického za dražbu panenského vína z vinice Větruše
4. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od MUDr. Pavly Kacerovské za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
5. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 800 Kč od MUDr. Pavla
Kacerovského za dražbu panenského vína z vinice Větruše
6. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 500 Kč od Jaroslava Šimanovského za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
7. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od Ing. Aleše Grafa, MBA za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
8. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 5 700 Kč od MUDr. Josefa Leihne za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
9. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 700 Kč od Šárky Nedvědické za dražbu
panenského vína z vinice Větruše
10. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od Doc. Ing. Jiřího Koláře,
Ph.D. za dražbu panenského vína z vinice Větruše
11. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 600 Kč od HC NORTH WINGS Ústí
nad Labem za dražbu panenského vína z vinice Větruše
12. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 000 Kč od Ing. Pavla Tošovského za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
13. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 800 Kč od Karolina Noelia Graf za
dražbu panenského vína z vinice Větruše
17. Souhlas vlastníka se situováním hydrovrtu na p.p.č. 2805/1, k.ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 34
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1391/58R/20
Souhlas vlastníka se situováním hydrovrtu na p.p.č. 2805/1, k.ú. Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. vydání souhlasu vlastníka se situováním hydrovrtu na pozemku p.č. 2805/1 v k.ú. Ústí
nad Labem, který bude sloužit jako vodní zdroj pro prostory na pozemku p.č. 2809 v k.ú.
Ústí nad Labem, ke kterému má právo hospodaření se svěřeným majetkem obce Zoologická
zahrada Ústí nad Labem, p.o., IČ: 00081582. Souhlas vlastníka se situováním vrtu
nenahrazuje jiná stanoviska, která jsou pro povolení zřízení vrtu potřebná.
18. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 16
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: dotační program sportu, k tomuto dotačnímu programu v průběhu roku se scházelo
několik připomínek
- vznikla nová kategorie: Juniorské sporty, pod které patří gymnastika, krasobruslení, stolní tenis
- projednání rozpočtu – ponížení finančního objemu v oblasti sportu o cca 7%
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1392/58R/20
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem“
2. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti
SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
3. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2021“ v rámci „Programu
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí
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nad Labem“
19. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 17
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: k tomuto programu nepřišly žádné připomínky
- v materiálech napsáno, že Pracovní skupina nadále trvá na tom, že by chtěli přesouvat mezi
kategoriemi jednotlivé žádosti, pokud si je někdo špatně podá - toto neumožňujeme, ale Pracovní
skupina chtěla, aby to bylo v DZ
- budou se vyhlašovat pouze Celoroční činnosti
- akce mimořádného významu bychom nechaly vyhlásit až v prvním čtvrtletí roku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1393/58R/20
Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021“ v rámci „Programu pro
poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem“ v předloženém znění
20. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022
Původní číslo materiálu: 18
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: v materiálu rozepsané návrh Pracovní skupiny - Pracovní skupina navrhla částku
1,2 mil. Kč
- pro Severočeskou vědeckou knihovnu je požadovaná dotace vyšší, než je v programu uvedeno
jako maximální požadovaná výše
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1394/58R/20
Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2021 - 2022
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s udělením výjimky z uvedených ustanovení dotačního Programu pro poskytování
víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech
2021-2022 takto:
a) z čl. II bod 3 pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) – žadatel je
právnická osoba, jejímž zřizovatelem je územně samosprávný celek
b) z čl. II bod 3 pro Základní uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W.
Churchilla 4, příspěvkovou organizaci (IČ 00831085) - žadatel je právnická osoba, jejímž
zřizovatelem je územně samosprávný celek
c) z čl. III písmeno B) pro Severočeskou vědeckou knihovnu, p. o. (IČ 0083186) –
požadovaná dotace je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše
d) z čl. III písmeno B) pro Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091) – požadovaná dotace
je vyšší než je v programu uvedeno jako maximální požadovaná výše
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb,
určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2021 a 2022“ a
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), na částečnou
úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v
Ústí nad Labem“ ve výši 550 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 550 tis. Kč v roce 2022
b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 0083186), na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí
nad Labem v Severočeské vědecké knihovny“ ve výši 1.200 tis. Kč v roce 2021 a ve výši
1.200 tis. Kč v roce 2022
c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář“ ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2021 a
ve výši 1.500 tis. Kč v roce 2022
d) Collegium Bohemicum, o. p. s. (IČ 27309231), na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ ve výši 1.290.000,- Kč v roce
2021 a ve výši 1.220.000,- Kč v roce 2022
3. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech
2021 a 2022“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. Kč v roce 2021 a ve výši
300 tis. Kč v roce 2022
b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Divadelní
festival KULT“ ve výši 450 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 450 tis. Kč v roce 2022
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c) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 150 tis. Kč v roce 2022
d) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených s
akcí „festival Barevná planeta“ ve výši 350 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 400 tis. Kč v roce
2022
e) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková
organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Virtuosi per
musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. Kč v roce 2021 a ve výši 230 tis. Kč v roce 2022
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodů A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 2. 11. 2020
21. Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři
Původní číslo materiálu: 19
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: 4 žádosti, z toho 3 ze Svazu tělesně postižených, 1 Ústecký Arcus, z.s.
- žádosti, které byly snížené, měly dle našeho názoru příliš drahé cestovné do místa konání akce
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1395/58R/20
Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři
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 pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.1, p.s., (IČ:750 14 271) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Návštěva zámku Stekník u Loun“ ve výši
8.800,- Kč
b) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace ÚL č.3, p.s., (IČ: 750 14 327) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční Martinské posezení“ ve výši 10.500,Kč
c) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory“ ve výši 20.000,-Kč.
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d) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace č.4, p.s. (IČ: 750 14 343) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení u Kastnerů (Trmice)“ ve
výši 8.000,-Kč
22. Ústecké Vánoce 2020 – smlouva o spolupráci
Původní číslo materiálu: 20
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: jednání se Spolchemií o dlouhodobé podpoře města u větších akcích
- smlouva navrhovaná částka 250 tis. Kč, změna částky na 300 tis. Kč
- v případě, že by se akce Ústecké Vánoce 2020 nekonala, peníze budou použity na jiné akce,
Spolchemie peníze vrátit nechce
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1396/58R/20
Ústecké Vánoce 2020 – smlouva o spolupráci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci městské akce "Ústecké Vánoce 2020" se
subjektem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (IČ 00011789), která
je přílohou tohoto usnesení
23. Rozpočtové opatření KT a OŠKS - SW pro správu dotačních řízení
Původní číslo materiálu: 21
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: rozpočtové opatření na částku 1 500 tis. Kč
- prostředky, které jsme částečně měli v rozpočtu
- částka je určena pro Metropolnet na nákup nového softwaru
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1397/58R/20
Rozpočtové opatření KT a OŠKS - SW pro správu dotačních řízení
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
1. pořízení SW pro správu dotačních řízení
2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb ve výši 1 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a
sociálních služeb o částku 1 500 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 500 tis.
Kč v položce Městský informační systém
24. Severočeské divadlo s. r. o. - poskytnutí dotace v roce 2020
Původní číslo materiálu: 22
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: dotace ve výši 50 tis. Kč
- částka určena na koncert ke vzniku republiky, který se nemůže konat, přesun na 17. listopadu
- návrh na usnesení v upraveném znění: vypuštění názvu vzniku republiky

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č.: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32 a 36: 9, 0, 0

1398/58R/20
Severočeské divadlo s. r. o. - poskytnutí dotace v roce 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb,
určeného na oblast kultury v roce 2020 pro Severočeské divadlo s. r. o. (IČ 22774289) s
účelem poskytnutí "Slavnostní koncert k výročí republiky" ve výši 50.000,- Kč a následné
uzavření smlouvy
25. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok 2020
Původní číslo materiálu: 35
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: žádost o změnu již poskytnuté dotace UJEP
- nemohli pořádat workshopy ve Vědecké knihovně UJEPu, proto žádají o změny ve financích ve
třech projektech
- Vědecká knihovna – vypadává
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- Historická atlas měst částka 189 tis. Kč
- Univerzita třetího věku částka 11 tis. Kč
Mgr. Ševcovic: upozornění na datum: ukládá 2. 11. 2020
Ing. Kohl: přesun data na 14. 12. 2020
- návrh na usnesení v upraveném znění: akceptace změny data 14. 12. 2020
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1399/58R/20
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - změna v poskytnuté dotaci na rok
2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. se změnou v čerpání dotace z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast kultury v roce 2020 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč jejíž účelem je částečná úhrada nákladů
na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2020“ a
následným uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 1023621ze dne
18. 5. 2020 v čl. II. (Účel poskytnutí dotace) odst. 2 takto:
Příjemce se zavazuje dotaci čerpat následovně:
a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 189 tis. Kč
b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020 ve výši 11 tis. Kč
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 14. 12. 2020
26. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace
změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z OPTP
Původní číslo materiálu: 23
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: komplexní představení bodů
- informace k projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
- konkrétně k programu technická pomoc – obdržena dvě změnová rozhodnutí
- jedná se o formální rozhodnutí, kdy došlo ke změně v souvislosti s organizační změnou na
magistrátě, ke zvýšení úvazku u referenta na plný úvazek, ke změně finančního plánu v souvislosti
s uzavřeným dodatkem smlouvy o dílo
- pokud to projde – dojde k akceptaci na online portálu
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- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1400/58R/20
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace
změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z OPTP
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/2 ze dne 7. 7.
2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
2. informaci o vydání Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace č.j. 7788/2020-55/3 ze dne 30. 9.
2020 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
3. informace o Podmínkách realizace č. 2 u projektu „Podpora řízení ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc
4. informace o Podmínkách realizace č. 3 u projektu „Podpora řízení ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc
B) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
a) akceptování Podmínek č. 2 a 3 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace III.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+
Termín: 30. 10. 2020
27. Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 za rok 2019
- STAŽENO Z PROGRAMU
28. Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
Původní číslo materiálu: 25
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o informativní materiál
- podrobně popsán celý proces přípravy na období 2021-2027
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1401/58R/20
Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období
2021-2027
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové
období 2021-2027
B) ukládá
1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání informaci o přípravě
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027
dle bodu A).
Termín: 2. 11. 2020
29. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 26
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o průtočku
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1402/58R/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 1 435,78 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 1 435,78 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 1
435,78 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizaci ve
výši 280,39 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci
ve výši 1 155,39 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v
celkové výši 2 338,26 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 338,26 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 2 338,26 tis. Kč na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a
kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
takto:
Domov Velké Březno, p. o. 676,41 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 167,70 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 437,61 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 113,06 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 628,03 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 162,81 tis. Kč
Pečovatelská služba, p. o. 152,64 tis. Kč
30. Rozpočtové opatření OMOSRI - Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní
zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - PD
Původní číslo materiálu: 27
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: finanční prostředky na zahájení projektové dokumentace, kdy bude
zpracována studie, následně vyhotoven projekt – projekt bude zařazen do nástroje ITI
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1403/58R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - Vybudování bezbariérového přístupu do parku
a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské) - PD
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací, strategického
rozvoje a investic ve výši 4 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 4 500
tis. Kč - Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, sk. č. 01, o částku 4 500 tis. Kč na akci
„Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a
Krušnohorské)“ - PD
31. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – zapojení finančních prostředků SFŽP na služby
"Kotlíkového specialisty"
Původní číslo materiálu: 28
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: zapojení finančních prostředků SFŽP na služby "Kotlíkového specialisty"
a na vyplácení kotlíkových půjček
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1404/58R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – zapojení finančních prostředků SFŽP na
služby "Kotlíkového specialisty"
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
finančního odboru ve výši 70 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 70 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze stát. fondů-neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 70 tis. Kč
32. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II
Původní číslo materiálu: 29
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: přesun finančních prostředků mezi naším odborem a KT
- jedná se o pokrytí mzdových nákladů v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1405/58R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 118,86 tis. Kč –
převod finančních prostředků na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad
Labem“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 118, 86 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 118,86 tis.
Kč na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce Mzdové prostředky 92,37 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 26,49 tis. Kč
33. Odměna ředitelky MŠ U plavecké haly
Původní číslo materiálu: 30
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: paní ředitelka se aktivně podílela na koordinaci přestěhování dětí z MŠ U
plavecké haly
- příprava zahájení předškolního vzdělávání
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1406/58R/20
Odměna ředitelky MŠ U plavecké haly
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na
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Spálence 1022/27, příspěvkové organizace
a) odměnu (rozhodnutí č. O/82/2020) za splnění mimořádného úkolu souvisejícího s
přípravou na rekonstrukci budovy mateřské školy a vytvoření podmínek pro řádné zahájení
předškolního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v náhradních prostorách
34. Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 3/2019 a Směrnici RM č. 4/2019
Původní číslo materiálu: 31
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o formální úpravu směrnic v souvislosti s provedenou organizační
změnou
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1407/58R/20
Dodatek č. 1 ke Směrnici RM č. 3/2019 a Směrnici RM č. 4/2019
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
s účinností od 1. 11. 2020
1. dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 3/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny
ředitele školy a školského zařízení, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy
2. dodatek č. 1 ke Směrnici Rady města č. 4/2019 Pravidla pro stanovení platu a odměny
ředitele příspěvkové organizace, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy

35. Souhlas se zřízením odloučených pracovišť MŠ U plavecké haly
Původní číslo materiálu: 32
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: s rekonstrukcí objektu MŠ musely být přestěhovány do třech zařízení
- tři odloučená pracoviště
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1408/58R/20
Souhlas se zřízením odloučených pracovišť MŠ U plavecké haly
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. se zřízením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „mateřská škola“ a
„školní jídelna“ Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,
příspěvkové organizace na dobu určitou do 31. 8. 2021 na adrese
a) Horní 195, Ústí nad Labem
b) Školní 820/17a, Ústí nad Labem
c) České mládeže 230/2, Ústí nad Labem
36. Stanovení platu ředitelky Mateřské školy U plavecké haly
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: v souladu se směrnicí RM má paní ředitelka v souvislosti s odloučeným
pracovištěm nárok na navýšení příplatku za vedení o 40 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1409/58R/20
Stanovení platu ředitelky Mateřské školy U plavecké haly
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje
1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na
Spálence 1022/27, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 11. 2020 (platový výměr č. 20/2020)
37. Různé
Diskuse proběhla.
E. Nováková: Dopis od pana ředitele ze zoologické zahrady – návrh osob do pracovní skupiny
na výstavbu pavilonu primátů v zoologické zahradě v Ústí nad Labem
- dohoda o způsobu zadání a podmínek pro výběr architekta na projekt této stavby a zároveň na
cílové částce pro zhotovení projektové dokumentace
- navržené osoby: za zoologickou zahradu: Ing. Končel, Ing. L. Ščerba, L. Ševcovic, L. Ibser
za OMOSRI: Bc. Žirovnická v zastoupení, které nechá pan ředitel na ní
- za vedení města: Ing. Nechybová, Ing. Tošovský, Ing. arch. Charvát
- za komisi pro zoologickou zahradu: Eva Nováková
- v té skupině bych předpokládala, že tam bude někdo ze zkušených zoologů a chybí mi tam
architekt, který má zkušenosti s projektováním pavilonů
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- důležitý je předpis EAZY, protože každé zvíře má tzv. manuál, ve kterém je popsáno, co jaké
zvíře potřebuje
- je to i otázka financí, náklady budou poměrně vysoké
- slíbila jsem Bc. Žirovnické informaci o výsledku
Ing. Nechybová: pracovní skupinu může jmenovat rozhodnutím pan primátor, není k tomu
nutné usnesení rady
- určitě nechť je v té skupině co nejvíce odborníků, kteří pomohou
- není nutné jmenování pracovní skupiny projednávat v radě, není to v souladu se zákonem o
obcích
- je to poradní orgán
- ode mne nešel žádný pokyn, aby se to projednávalo v radě
E. Nováková: byla jsem požádána Bc. Žirovnickou, abych to projednala, tak tak činím
Mgr. Studenovský: pracovní skupinu může jmenovat jak pan primátor, tak ji může zřídit
samotná rada
- je to o domluvě
38. Zrušení konání ZM dne 2. 11. 2020
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na zrušení ZM dne 2. 11. 2020
- v rámci covidových opatřeních přesunuto na 14. 12. 2020
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1410/58R/20
Zrušení konání ZM dne 2. 11. 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) ruší
1. konání zasedání ZM dne 2. 11. 2020

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora
Ing. Tomáš Kirbs

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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Seznam použitých zkratek:
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
VŘ – výběrové řízení
DR – dozorčí rada
DZ – důvodová zpráva
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