
Z á p i s

z 59. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 9. 11. 2020

Omluveni: Ing. Tomáš Kirbs

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Eva Nováková

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický předložil členům Rady ke schválení program 59. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

24. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem - prodloužení termínu přijímání žádostí
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

25. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin školního roku 
2020/2021
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

26. Přerušení provozu školních družin v době ředitelského volna a vánočních prázdnin
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

27. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna na ZŠ ve dnech 21. 12. – 22. 12. 2020
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

Nechat hlasovat o předřazení bodů č. 24 - 27 za bod č. 15 (aby materiály OŠKSS byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů: 8, 0, 0

Schválený program:
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1. Rozpočtové opatření FO - zapojení finančních prostředků ze SFŽP na kotlíkové půjčky 

2. Rozpočtová opatření FO - finanční vypořádání dotací z participativního rozpočtu a z dotace 
na Rekonstrukci objektu Truhlářova 1592/32

3. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci

4. Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

5. Rozpočtové opatření ODM - nákup mrazícího zařízení do krematoria

6. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026 a p. č. 1029 v k. ú. Krásné Březno

7. Záměr přesunu a změna tvaru plakátovacích ploch

8. Žádost o prominutí nájemného a splátek dlužné částky

9. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

10. Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

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

12. Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři

13. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 
1. tříd

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

15. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin školního roku 
2020/2021

16. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem - prodloužení termínu přijímání žádostí

17. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin školního roku 
2020/2021

18. Přerušení provozu školních družin v době ředitelského volna a vánočních prázdnin

19. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna na ZŠ ve dnech 21. 12. – 22. 12. 2020

20. Rozpočtové opatření OMOSRI – MAP II

21. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

22. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Vinařská

23. Zrušení krátkodobého pobytu v Jeslích města Ústí nad Labem

24. Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 
2030“ – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML1021495

25. Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď - oprava kotev – registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace

26. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

27. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc
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28. Různé

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

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

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: jedná se o nárokovou dotaci Kotlíkové půjčky
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1411/59R/20
Rozpočtové opatření FO - zapojení finančních prostředků ze SFŽP na kotlíkové 
půjčky 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 400 tis. Kč – zapojení investiční dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 400 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. fondů-investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk.č. 05, o částku 1 400 tis. Kč na akci 
„Kotlíkové půjčky“

2. Rozpočtová opatření FO - finanční vypořádání dotací z participativního rozpočtu a z dotace 
na Rekonstrukci objektu Truhlářova 1592/32

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

Ing. Jakubec: vypořádání participativního rozpočtu Střekova
- bereme na vědomí, že alokovaná částka nebyla vyčerpána, byla vrácena
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 3 - 7: 8, 0, 0

1412/59R/20
Rozpočtová opatření FO - finanční vypořádání dotací z participativního 
rozpočtu a z dotace na Rekonstrukci objektu Truhlářova 1592/32
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o ukončení projektů v rámci participace statutárního města Ústí nad Labem 
„Ústečané společně“, realizovaných prostřednictvím městských obvodů v letech 2019 až 
2020 a jejich finanční vypořádání

2. informaci o ukončení realizace investiční akce „Rekonstrukce objektu Truhlářova 
1592/32“, realizované městským obvodem Střekov (dotace z rozpočtu MmÚ v roce 2018) a 
její finanční vypořádání

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 96,37 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 96,37 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 96,37 tis. Kč

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 119,16 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 119,16 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 119,16 tis. Kč

3. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci

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

Ing. Dařílek: jedná se o poskytnutí příspěvku na nákup 6 nových parkovacích automatů
- jako zdroj jsou použity prostředky z výběru parkovného
- přebytek, který tvoříme v rámci ušetřeného DPH 1,1 mil Kč z roku 2019 a zbylá částka 200 tis. 
Kč je použita z výběru z letošního roku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1413/59R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 300 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků
na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 1 100 
tis. Kč
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI o částku 200 tis. Kč v položce 
Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 1 300 tis. Kč na akci „MSUL – nákup 6 ks nových parkovacích 
automatů“

B) ukládá
  

1. Ing. Martinu Matovi, MBA, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2021

4. Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: na základě požadavku MO a souladu s naším plánem oprav bychom ještě
v letošním roce provedli výstavbu nového přístřešku MHD v ulici Beethovenova
- nutné převést finanční prostředky z oprav z neinvestiční části do investiční části a zároveň si 
nechat Radou schválit realizaci této investice
- úprava překlepu v usnesení v bodě 2. vyškrtnout slovo rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1414/59R/20
Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. realizaci veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 120,30 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 120,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
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částku 120,30 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“

5. Rozpočtové opatření ODM - nákup mrazícího zařízení do krematoria
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: v současné době jsou používány mrazicí boxy ve Starém krematoriu tak,
abychom zvýšili efekt služby a mohli i kooperovat s ostatními velkými městy jako je
např. Liberec, Most
- nutné zřídit samostatné mrazicí boxy v areálu Nového krematoria
- zpracována cenová nabídka v rámci rozpočtového opatření
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1415/59R/20
Rozpočtové opatření ODM - nákup mrazícího zařízení do krematoria

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru ve výši 1.300,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1.300,00 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,
sk. č. 04 o částku 1.300,00 tis. Kč na akci „Nové krematorium – mrazící zařízení“

6. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026 a p. č. 1029 v k. ú. Krásné Březno
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

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

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

1416/59R/20
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026 a p. č. 1029 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
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1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1026 o výměře cca 8 m2 z celkové výměry 176 m2 a 
p. č. 1029 o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 122 m2, oba v k. ú. Krásné Březno za 
účelem přístavby 1 podlaží na objekt na pozemku p. č. 1028/5 v k. ú. Krásné Březno a 
zajištění jeho přístupu

7. Záměr přesunu a změna tvaru plakátovacích ploch
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: žádost společnosti RENGL, s. r. o. o možnost přesunu a změny tvaru
plakátovacích ploch na válcovou plochu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1417/59R/20
Záměr přesunu a změna tvaru plakátovacích ploch

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavření dodatku č. 9 Smlouvy o nájmu pozemkových částí ze dne 19. 4. 2004 se 
společností RENGL, s. r. o., IČ 25420160 o přesunu a změně tvaru plakátovacích ploch:
a) přesun plakátovací plochy (číslo RCZ0189 - válec) na pozemku p. č. 4245 k. ú. Ústí nad 
Labem
b) přesun plakátovací plochy (číslo RCZ0104 - deska) na pozemku p. č. 4949/198 v k. ú. 
Ústí nad Labem a změna tvaru plakátovací plochy (číslo RCZ0104 - válec)
c) přesun plakátovací plochy (číslo RCZ0129 - deska) z pozemku p. č. 910/13 v k. ú. Brná 
nad Labem na pozemek p. č. 1784/11 v k. ú. Brná nad Labem (číslo RCZ3174 – deska)
2. uzavření dodatku č. 9 Smlouvy o nájmu pozemkových částí ze dne 19. 4. 2004 se 
společností RENGL, s. r. o., IČ 25420160 v souladu s bodem A) po uplynutí zákonné lhůty 
zveřejnění

8. Žádost o prominutí nájemného a splátek dlužné částky
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: žádost paní Yevgeniye Zhbanove, zastoupené Leonidem Taratutou o prominutí
nájemného po dobu 2. vlny epidemie Covid 19 v prostorech, kde provozuje svatební
salon a zároveň odložení splatnosti dluhu za období (07 a 08/2020)
- výše nájemného za nebytový prostor činí 30.000,-Kč/měsíc
- dlužná částka ve výši 90.000,-Kč
- vláda dne 14. 10. 2020 schválila pro podnikatele možnost požádat si o úhradu 50% částky za 
komerční nájemné ve 3. čtvrtletí
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- pan Taratutou žádost podal
- RM předloženy dva návrhy, dvě varianty usnesení: Varianta I. - neschválit prominutí nájmu, 
schválit odložení splatnosti k 31. 03. 2021
- Varianta II. – schválit i prominutí nájemného ve výši 50%
PhDr. Ing. Nedvědický: v pátek na předjednání materiálů jsme doporučili, že bychom upravili
ve Variantě I. v písmeně B) datum splatnosti do 28. 2. 2021
Ing. Dařílek: návrh na hlasování o Variantě č. I s upraveným datem splatnosti do 28. 2. 2020

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 9 – 15: 8, 0, 0

1418/59R/20
Žádost o prominutí nájemného a splátek dlužné částky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. prominutí nájemného za nebytový prostor v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem paní 
Yevgenii Zhbanove, IČ 04565762 po dobu 2. vlny epidemie COVID 19

B) schvaluje
  

1. odložení splatnosti dlužného nájemného za nebytový prostor v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad 
Labem paní Yevgenii Zhbanove, IČ 04565762 do 28. 2. 2021

9. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

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

Ing. Kohl: došlo k ponížení finančního objemu v oblasti volnočasových aktivit o cca 15%
- dnes jsou na webových stránkách poprvé elektronické formuláře a jsou funkční
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1419/59R/20
Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 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 VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 25



z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
2. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“
3. „Výzvu k podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2021“ v 
rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 
2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“

10. Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: Florbal Ústí, z. s. dostal mylnou informaci, že stále jako tomu bylo v roce 2019 je
možnost přesouvání při prvním vyúčtování 20%
- tak to není, v programu jsme to upravili, že to nelze – důvodem zmatky ve vyúčtováních
L. Konečný: hlásí podjatost
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1420/59R/20
Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změny dotací poskytnutých v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Florbal Ústí, z. s. (IČ 014 95 615) úprava rozpočtu „Podpora dlouhodobě preferovaného 
sportu – florbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovních 
činností subjektu za rok 2020“
b) Florbal Ústí, z. s. (IČ 014 95 615) úprava rozpočtu „Podpora dlouhodobě preferovaného 
sportu – florbal – práce s mládeží do 21 let“
c) Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP) (IČ 005 40 641) úprava rozpočtu 
akce a změna rozsahu akce „Mezinárodní galavečer profesionálního boxu"
d) “Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z.s.“ (IČ 050 59 810) úprava rozpočtu akce 
„Kufrování s Kobulem“
e) SKI klub Telnice – spolek (IČ 708 67 780) úprava rozpočtu akce „Telnický rohlík 2020“
f) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 684 55 437) úprava rozpočtu akce 
„Krušnohorská brusle“
g) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek (IČ 684 55 437) úprava rozpočtu akce 
„Krušnohorská bruslička“

2. změny dotací poskytnutých v oblasti volnočasových aktivit v roce 2020 z rozpočtu 
odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Parta HIC z.s. (IČ 065 93 461) úprava rozpočtu "Celoroční činnost - taneční kroužek a 
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jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže"
b) Michaela Aigermanová (IČ 682 91 370) úprava rozpočtu "Zdravotní cvičení pro osoby 
se zdravotním handicapem"
c) Centrum podpory zdraví, z.ú. (IČ 226 08 389) úprava rozpočtu "Cvičení mentálně 
postižených"

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

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: Prosapia, z.ú. nemůže žádat v jiném dotačním programu, nejsou registrovanou
sociální službou, registrovaní pod ministerstvem spravedlnosti
- Volejbal Ústí nad Labem, z.s. jedná se o volejbal ženy
- návrh na nepodporu: Linka bezpečí, z.s. – komise doporučuje nepodpořit a to z důvodu, že máme 
svou vlastní krizovou pomoc ze Spirály
- Veslařský klub Paprsek, z.s. – žadatel žádá na akci konanou v roce 2021
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1421/59R/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) Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace Ústí nad Labem (IČ 
44225466) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem „Režijní náklady, služby a 
energie na provoz kanceláře STP v ČR pobočný spolek“ ve výši 31.906,- Kč
b) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Pomoc obětem trestných činů“ ve výši 48.000,- Kč
c) Centrum podpory zdraví, z.ú. (IČ 22608389) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Komunitní volnočasové akce v Ústí nad Labem“ ve výši 28.405,- Kč
d) ARACHNOPARK WORLD, družstvo (IČ 25409417) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Oči do přírody aneb Teraristika v Ústí nad Labem“ ve výši 16.900,- Kč
e) Events 4 you, z.s. (IČ 03675131) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Sportovní den“ ve výši 27.100,- Kč
f) SPORT UNION, z.s. (IČ 44554044) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Soutěže talentované mládeže“ ve výši 33.800,- Kč
g) Rudolf Štípek (**********1969) na částečnou úhradu nákladů spojených s čiností 
„Příprava na Mistrovství Čeké republiky, Slovenské republiky a Český pohár“ ve výši 
18.300,- Kč
h) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ 05612951) na částečnou úhradu nákladů spojených s 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 25



projektem „VOLEJBAL BY TĚ ROZHEJBAL !!!“ ve výši 25.000,- Kč.

B) neschvaluje
  

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) Linka bezpečí, z.s. (IČ 61383198) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ústí nad Labem“ ve výši 50.000,- Kč
b) Veslařský klub Paprsek, z.s. (IČ27022757) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „I. Kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažéru 2021“ ve výši 50.000,- Kč.

12. Poskytnutí dotací v roce 2020 – oblast Senioři
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

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

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

1422/59R/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) Michaela Aigermanová, (IČ:682 91 370) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„8 týdnů na cestě ke zdraví“ ve výši 13.600,- Kč
b) Osmička Ústí, z.s., (IČ: 60 376 66) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2020“ ve výši 12.200,- Kč

13. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek pro 
žáky 1. tříd

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

Ing. Kohl: v květnu dostali 1. zálohy ve výši 60% podle zapsaných dětí
- nyní jim doplácíme 40% podle skutečnosti
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1423/59R/20
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních 
pomůcek pro žáky 1. tříd

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a odboru 
městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 615,60 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb, oddělení školství o částku 615,60 tis. Kč v položce Oddělení školství - 
Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelových příspěvků na provoz, v celkové výši 615,60 Kč, pro jednotlivé 
základní školy v Ústí nad Labem jako doplatek na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro 
žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
ve výši 52,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 12,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
17,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
14,00 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 30,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 40,40 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 40,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
49,60 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 32,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 68,00 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
54,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 6,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 10,80 
tis. Kč

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 12 z 25



- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 71,60 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
12,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace, ve výši 
30,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 28,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 34,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 12,40 tis. Kč

14. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: žádost MŠ o navýšení kapacity o jedno dítě
- zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu 4 dětí, tj. na 28
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1424/59R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu 
dětí ve třídě

a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace

B) zmocňuje
  

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

15. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin školního 
roku 2020/2021
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Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: MŠ Emy Destinové žádá v období 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, ostatní dle
soupisu od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1425/59R/20
Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin 
školního roku 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2020/2021, tj. od 21. 12. 2020 do 31. 
12. 2020, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace

2. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2020/2021, tj. od 23. 12. 2020 do 31. 
12. 2020, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
h) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace
i) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
j) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
l) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace

B) zmocňuje
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1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v mateřských školách 
uvedených v bodě A) 1., A) 2.

16. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem - prodloužení termínu přijímání žádostí
Původní číslo materiálu: 24

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

Ing. Kohl: problém s šeky – návrh na posunutí termínu odevzdání šeků na 31. 1. 2021 s tím,
že šeky bychom distribuovali do Informačního střediska
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1426/59R/20
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem - prodloužení termínu přijímání žádostí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. úpravu „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem,
a to následovně:
a) prodloužení termínu přijímání žádostí v oblasti sportu pro rok 2021 v Čl. VI. bodu 1. 
písmene B) Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) do 31. 1. 2021
b) přijímání kopií vyplněných a podepsaných šeků sportovců

17. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin školního 
roku 2020/2021
Původní číslo materiálu: 25

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

Ing. Kohl: některé MŠ dodaly, až když my jsme materiál předali
- jedná se o 4 školy, které jsou v materiálu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1427/59R/20
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Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin 
školního roku 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2020/2021, tj. od 23. 12. 2020 do 31. 
12. 2020, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění
a) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
b) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace

2. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2020/2021, tj. od 28. 12. 2020 do 31. 
12. 2020, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění
a) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v mateřských školách 
uvedených v bodě A) 1. , A) 2.

18. Přerušení provozu školních družin v době ředitelského volna a vánočních prázdnin
Původní číslo materiálu: 26

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

Ing. Kohl: ZŠ Hluboká je bez ředitelského volna
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1428/59R/20
Přerušení provozu školních družin v době ředitelského volna a vánočních 
prázdnin

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době ředitelského volna (21. 12. 2020 – 22. 12. 2020) a v době vánočních 
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prázdnin (23. 12. 2020 – 3. 1. 2021) školního roku 2020/2021 v souladu s § 8 odst. 2 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
e) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
i) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
j) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
l) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
o) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
p) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

2. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných
statutárním městem Ústí nad Labem v době vánočních prázdnin (23. 12. 2020 – 3. 1. 2021) 
školního roku 2020/2021 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, v platném znění
a) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin základních škol uvedených v 
bodě A) 1., A) 2.

19. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna na ZŠ ve dnech 21. 12. – 22. 12. 2020
Původní číslo materiálu: 27

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

Ing. Kohl: jedná se o všech 18 ZŠ
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 16 – 21: 8, 0, 0

1429/59R/20
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Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna na ZŠ ve dnech 21. 12. – 22. 
12. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení ředitelského volna na Základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve dnech 21. 12. – 22. 12. 2020 dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)

a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
e) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
i) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
j) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
l) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
o) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
p) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna na ZŠ ve dnech 21. 12. – 22. 12. 2020 
uvedených v bodě A) 1.

20. Rozpočtové opatření OMOSRI – MAP II
Původní číslo materiálu: 16

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

Bc. Žirovnická: zapojení finančních prostředků pro Místní akční plán
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1430/59R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 307,39 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, z. s. 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) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 307,39 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 307,39 tis. Kč

21. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 17

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

Bc. Žirovnická: zapojení účelových dotací do příspěvkových organizací
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1431/59R/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 ve 
výši 337,24 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 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 337,24 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, ve výši 337,24 tis. Kč, 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 19 z 25



v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – Šablony 
III., Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové 
organizaci

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 231,54 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 231,54 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních finančních příspěvků, v 
celkové výši 3 231,54 tis. Kč, v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, pro p. o. z oblasti školství na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol II“ takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 232,22 
tis. Kč
- Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 
organizaci ve výši 661,42 tis. Kč
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 89,54 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 1 971,78 tis. 
Kč
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 
240,52 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 36,06 
tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
školství ve výši 28,38 tis. Kč- zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MMR 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28,38 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci 
Muzeum města Ústí nad Labem ve výši 28,38 tis. Kč na realizaci projektu “ATHENE

22. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Vinařská
Původní číslo materiálu: 18

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

Bc. Žirovnická: souhlas zřizovatele s přijetím daru do vlastnictví ZŠ Vinařská
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1432/59R/20
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Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - ZŠ Vinařská

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 15 000,- Kč od dm drogerie markt s.r.o., 
Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, IČ 47239581, do vlastnictví Základní 
školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 44555229

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

23. Zrušení krátkodobého pobytu v Jeslích města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 19

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

Bc. Žirovnická: zrušení krátkodobého pobytu v jeslích
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 24 – 27: 8, 0, 0

1433/59R/20
Zrušení krátkodobého pobytu v Jeslích města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) ruší
  

ke dni 31. 12. 2020
1. krátkodobý pobyt dítěte v Jeslích města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

B) schvaluje
  

s účinností od 1. 1. 2021
1. změnu tzv. „dlouhodobého pobytu dítěte“ na nové označení „denní pobyt dítěte“ v Jeslí 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

24. Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 
2030“ – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML1021495
Původní číslo materiálu: 20

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

Bc. Žirovnická: schválení dodatku č. 2 ke smlouvě se společností KPMG Česká republika,
s.r.o. na přípravu a zpracování strategie
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1434/59R/20
Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na 
období 2021 – 2030“ – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML1021495

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML1021495 mezi statutárním městem Ústí 
nad Labem a společností KPMG Česká republika, s.r.o. Předmětem dodatku č. 2 je 
prodloužení termínu schválení kompletního díla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 
nejpozději do 15. 12. 2020 a prodloužení provedení kompletního díla do 31. 12. 2020

25. Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď - oprava kotev – registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace
Původní číslo materiálu: 21

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

Bc. Žirovnická: informace o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstem
životního prostředí za účelem realizace projektu „Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná
zeď – oprava kotev“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1435/59R/20
Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď - oprava kotev – registrace akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) ze dne 9. 10. 2020 na realizaci projektu „Ústí nad 
Labem - Vaňov - Opěrná zeď - oprava kotev“, registrační číslo žádosti o dotaci 
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CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012524, identifikační číslo rozhodnutí 115D312030193

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace za strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „poskytovatel“) v 
maximální výši 10 011 191,00 Kč za účelem realizace projektu „Ústí nad Labem - Vaňov - 
Opěrná zeď - oprava kotev“, registrační číslo žádosti o dotaci 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012524

26. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí
Původní číslo materiálu: 22

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

Bc. Gloserová: jedná se o přijaté finanční prostředky za prodej vstupenek v rámci městského
informačního systému ve výši 600 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1436/59R/20
Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 600 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 600 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené KP nad schválený rozpočet)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 600 tis. Kč

27. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc
Původní číslo materiálu: 23

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

PhDr. Ing. Nedvědický: podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc pro
zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1437/59R/20
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ - 
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace III.“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými 
náklady v maximální výši 2 905 576 Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve 
výši 0 Kč vč. DPH

C) ukládá
  

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí oddělení ZS ITI

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 13. 11. 2020

  
2. PhDr.Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) elektronicky podepsat žádost o podporu projektu „Zprostředkující subjekt ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“

 Termín: 20. 11. 2020

28. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Eva Nováková
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PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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