
Z á p i s

z 60. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 11. 2020

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Lukáš Konečný

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 60. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

45. Poskytnutí mimořádné dotace
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

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

47. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodů č. 43, 44 a 42 za bod č. 1 (jelikož jsou k těmto bodům přizvání zástupci Metropolnetu),
- bodů č. 45 - 47 za bod č. 26 (aby materiály OŠKSS byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů: 9, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 1, 4, 27, 28
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Schválený program:

1. Informace ke stavu soudních sporů Metropolnet a.s.

2. Dodatek č. 1 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.

3. Metropolnet a.s. - schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2020

4. Dodatek č. 1 k rámcové dohodě s O2 Czech Republic, a.s.

5. Rozpočtová opatření ke zreálnění investiční a neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 
2020

6. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

7. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 

8. Žádost MO Střekov o navýšení neinvestiční dotace na akci "Revitalizace hřiště Truhlářova"

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

10. Rozpočtová opatření OSV a KT - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

11. Rozpočtové opatření FO a KT - zapojení účelové neinvestiční dotace z MF ČR

12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše

13. Pronájem části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice

14. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2010 – FK Ústí nad Labem - mládež

15. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky 

16. "Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení 1+KK novým nájemníkem

17. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 696 v k. ú. Brná nad Labem

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Předlice

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/17 v k. ú. Habrovice

20. Převod pozemků v ul. Herbenova do správy MO ÚL – město

21. Záměr pronájmu prostor v budově Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem - OLYMP CENTRUM 
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

22. Prodej gravitační splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby vodního díla "Ústí nad 
Labem, Střekov - Nová Ves - kanalizace"

23. Žádost o odpuštění nájmu – STEM/MARK, a. s.

24.  Úprava smluvních vztahů – jezero PETRI

25. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků Městským službám Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci

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

27. Úprava usnesení RM č. 1426/59R/20

28. Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let - YMCA Ústí nad Labem

29. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu údajů

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 2 z 42



30. Poskytnutí mimořádné dotace

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

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

33. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím

34. Odměny ředitelů škol v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách“

35. Platový výměr ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, 
příspěvkové organizace

36. Projekt "Forget Heritage" - Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti

37. Projekt "VISO Ústí nad Labem" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo

38. Projekt "Zajištění krizové linky MmÚ" - finanční ukončení projektu

39. „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo 

40. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT

41. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci 

42. Rozpočtová opatření OMOSRI, OHS a KT

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

44. Rozpočtová opatření OMOSRI

45. Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – finanční vypořádání projektu “ÚK – obědy do škol” 
za rok 2019

46. Stanovení závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 

47. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro 
rok 2021

48. Různé

49. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Hlasování: 1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Poznámka:
K bodům č. 1, 43 a 44 jsou přizváni zástupci Metropolnetu, a. s. - Bc. David Vejsada 
(ředitel) a Jan Hofman

1. Informace ke stavu soudních sporů Metropolnet a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.
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Mgr. Studenovský: informativní materiál, předám slovo zástupcům Metropolnetu
Mgr. Hofmann – Představenstvo a. s. prostřednictvím právní kanceláře sleduje dlouhotrvající
soudní jednání ve věcech trestních s bývalým výkonným ředitelem a předsedou
představenstva, nebo obchodních sporů se členy představenstva
- pokračování ve vymáhání škod, které byly vyčíslené na základě šetření PČR
- informace o právním postupu je obsažena ve sdělení JUDr. Marečka Pavla o vývoji a stavu sporů 
vedených s bývalými členy představenstva společnosti
- detailní rozbory soudního řízení máte v příloze: protokol o hlavním líčení, protokol o jednání, 
rozsudek jménem republiky, odvolání žalobce Metropolnet a.s.
- k tomu jsem ještě připravil tabulku: stručný popis, o které záležitosti jde
- spory intenzivně pokračují dodneška, není stále rozhodnuto
- náklady Metropolnetu se dnes pohybují okolo 400 – 450 tisíc korun – posudky, právníci, 
posouzení
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1438/60R/20
Informace ke stavu soudních sporů Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

a. informace ke stavu soudních sporů Metropolnet a.s.

2. Dodatek č. 1 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.
Původní číslo materiálu: 43

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse proběhla.

Mgr. Habrová: dodatek je tu z důvodu projektů, které Metropolnet zrealizoval, ale alokované
finanční prostředky jim ještě nebyly vyplaceny
- alokace z mnoha důvodů: v prosinci by mělo dojít ke zvýšení digitalizace agend na magistrátu, 
posilování kybernetické bezpečnosti připojení města k síti MVČR
Ing. Nechybová: nebude to mít dopad na rozpočet?
Mgr. Habrová: nevyplácíme všechno, zůstane nám zhruba 5 mil. Kč, to bychom Metropolnetu 
přesunuli v příštím roce
- v lednu bychom požádali o převod
Bc. Vejsada: investice Firewallu nás stála v roce 2018 necelých 5 mil. Kč bez daně, tato
částka má tuto investici pokrýt
Ing. Nechybová: v důvodové zprávě je uvedeno, že na letošní rok jsou alokovány prostředky
na zabezpečení bezpečnosti a na příští rok nevyčerpáte 5 mil. Kč, v lednu si o ně
požádáte a to Vám nebude stačit
Mgr. Habrová: zhruba 5 mil. Kč, které budeme převádět příští rok, se týkají investice do
digitalizace agent
- částka 1 mil. Kč na bezpečnost na příští rok není
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- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1439/60R/20
Dodatek č. 1 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 k Provozní smlouvě o zajištění činností v oblasti informačních 
technologií pro statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky ze dne 
29.6.2017 ve znění dle přílohy důvodové zprávy

3. Metropolnet a.s. - schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2020
Původní číslo materiálu: 44

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse proběhla.

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

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

1440/60R/20
Metropolnet a.s. - schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

dle §102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na návrh 
představenstva společnosti Metropolnet, a. s.
a) Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, IČ 
44291132) jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet, a.s. za účetní 
období 2020

4. Dodatek č. 1 k rámcové dohodě s O2 Czech Republic, a.s.
Původní číslo materiálu: 42

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse proběhla.

Mgr. Habrová: s touto nabídkou přišel operátor sám v návaznosti na projekt v ZŠ Neštěmická

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 5 z 42



- modemy byly zapůjčeny dětem
- peníze nejsou v rozpočtu města, jsou uloženy u O2, prostřednictvím nákupu hardwaru umažeme 
částku, která bude fakturována
Mgr. Ševcovic – v průběhu měsíce září se v rámci distanční výuky zkoušelo připojení dětí
k internetu doma, v lokalitách, kde žáci nemají možnost připojení se z rodinných
zdrojů
- projekt byl vyhodnocen, O2 poskytlo analýzu
- kvalitní zpracování projektu
Mgr. Habrová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1441/60R/20
Dodatek č. 1 k rámcové dohodě s O2 Czech Republic, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 k Rámcové dohodě s O2 Czech Republic a.s.

5. Rozpočtová opatření ke zreálnění investiční a neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 
2020
Původní číslo materiálu: 2

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

Ing. Jakubec: materiál je tu proto, aby se nevyčerpané prostředky letošního roku mohly
zapojit do rozpočtu roku příštího
- je složen ze dvou částí, investiční a neinvestiční výdajové části
- jednotlivé položky jsou podrobně popsány v důvodové zprávě
PhDr. Ing. Nedvědický: chci velmi poděkovat za nasazení a přípravu rozpočtu
Mgr. Vlach: také se připojuji, vše je přehledné
- chci se v této souvislosti zeptat, proč pan ředitel Ing. Končel nevyužil a nečerpal více finančních 
prostředků?
Ing. Nechybová: písemně od pana ředitele nic nemám, ale co se týká přestavby a zasíťování
expozice vodních ptáků, zde je důležitá projektová dokumentace, na které se pracuje,
následně získání stavebního povolení a teprve poté soutěžení
- bez stavebního povolení se nic udělat nedalo
- jsme ve fázi příprav, 12 měsíců je málo
- projekt držení vody v zoologické zahradě 1 200 tis. Kč, měla přijít podrobnější informace, 
čerpalo by se z OPŽP
- pan ředitel čeká na konkrétní zadání
Ing. Kirbs: dotační titul na dešťovku ani retenční nádrže v současné době není
Ing. Nechybová: informace byla, že se by se čerpalo z OPŽP
- doufám, že do konce týdne dostanete písemně zdůvodnění kroků, proč se nečerpalo nebo čerpalo
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Mgr. Vlach: mrzí mě to, nemáme jak jinak zoologické zahradě pomáhat a prostředky čerpané
nejsou
- investice jsou pro práce managementu, ale realizované akce jsou pro udržitelnost zoo a udržení 
licence nedostatečné
Ing. Nechybová: chyba nastala i v případě jiných nerealizovaných položek?
- jakmile se něco v daném roce nevyčerpá, tak je to chyba?
Mgr. Vlach: v situaci zoologické zahrady, kdy probíhá posuzování toho, kam se má zahrada
ubírat a jak má vypadat, jsem očekával jiný postoj
Ing. Nechybová: zbývají necelé 3 mil. Kč, které by zoologické zahradě k významné změně
image nestačily
- budeme požadovat zdůvodnění nevyčerpání
paní Nováková: rekonstrukce oplocení žiraf - některé finanční prostředky mohly být
vyčerpány, ne na všechno je nutné velké výběrové řízení
- nedá se to řešit poptávkovým řízením?
- ZOO je uzavřená a mohlo se v klidu pracovat
Ing. Nechybová: předmětem samostatného tématu
Mgr. Vlach: i tak to já vnímám jako pochybení
Ing. Nechybová: navrhuji videokonferenci s Ing. Končelem ve středu
Mgr. Vlach: souhlasím, že bychom se k tomu měli vrátit
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1442/60R/20
Rozpočtová opatření ke zreálnění investiční a neinvestiční části výdajového 
rozpočtu v roce 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 
2020 v úhrnné výši 154 537 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí 
do následujícího roku a finanční prostředky jsou součástí Návrhu rozpočtu r. 2021

2. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění – snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu r. 
2020 v úhrnné výši 140 935 tis. Kč s tím, že se jedná o zdroj financování výdajů r. 2021 a r. 
2022

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2020 
ve výši 154 537 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 154 537 tis. Kč ve znění 
přílohy usnesení č. 1
b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 154 537 tis. Kč

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 7 z 42



2. s rozpočtovým opatřením ke zreálnění neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 
2020 ve výši 140 935 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 140 935 tis. Kč ve znění 
přílohy usnesení č. 2
b) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 140 935 tis. Kč

C) ukládá
  

Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora

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

 Termín: 14. 12. 2020

6. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 3

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

Ing. Jakubec: jedná se o průtočku, přijatá dotace 6 tis. Kč
- poskytnutí pro MO město – určené pro azylové zařízení Předlice
- kvartálně se tu opakuje
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1443/60R/20
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 6,28 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6,28 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 6,28 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

7. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled 
rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Jakubec: bez úvodního slova, budu odpovídat na dotazy
PhDr. Ing. Nedvědický: v rozpočtu není kolonka KAM, byl bych rád, kdyby se doplnila
Ing. Jakubec: pod který odbor organizačně bude tato agenda spadat?
- doplnil by se řádek KAM: 850 tis. Kč
PhDr. Ing. Nedvědický: do odboru stavebního řádu a územního plánování
Ing. Jakubec: návrh na doplnění rozpočtu v příloze č. 3: investiční část výdajového rozpočtu o
položku KAM – předjednaná částka 850 tis. Kč
Ing. Nechybová: ráno jsem Vám posílala odkaz na daňovou kalkulačku SMO s nějakou
predikcí daňových příjmů, co lze a nelze očekávat
- tím návrhem, který s největší části projde Senátem do Poslanecké sněmovny a bude nějakým 
způsobem schválen, se nám promítne do příjmové části rozpočtu
- předpokládali jsme propad z daní ze závislé činnosti o objemu 70 mil. Kč podle té kalkulačky je 
to 140 mil. Kč
- v predikcích, co se týče například DPH
- ekonomický odbor přepočítává, jaký to bude mít dopad do rozpočtu města, a v lepší variantě 
bychom se bavili o částce 35 mil. Kč
- do prosincového ZM, kdy už bude snad jasno a státní rozpočet bude schválen, zamýšleli nad 
nějakými úpravami
- přeplnění daňových příjmů v letošním roce bychom měli ponechat na příští rok
- nebudeme plnit ukazatele ve vztahu k bankám a nabourá nám to rozpočtový výhled
- už teď víme, že nám bude chybět kolem 30 mil. Kč
Ing. Kirbs: v Senátu je zákon o odpadech a pokud začne platit v průběhu příštího roku, budeme
tu mít další navýšení výdajů z rozpočtu na odpady
PhDr. Ing. Nedvědický: jsem za tyto připomínky rád a musíme být připraveni
Ing. Nechybová: návrh přebytek daňových příjmů letošního roku určitě nezapojovat, ale nechat
si pro takovéto případy rezervu
PhDr. Ing. Nedvědický: požádám paní náměstkyni Ing. Nechybovou, aby předložila ještě
tabulku, abychom o těchto prostředcích měli přehled
Mgr. Ševcovic: pokud nastane situace, že nějaká škola dostane možnost dotace třeba z 95%,
tak zda můžeme počítat s přijetím dotace (nutné předfinancování) nebo zda v rozpočtu
tato možnost nebude
Ing. Nechybová: bude se muset jednat konkrétně
- rezervu vytvořit z úspory
PhDr. Ing. Nedvědický: umím si představit, že by se právě na toto využil revolvingový úvěr,
pokud nebudou stačit peníze z rozpočtu
- všechny kluby s tímto postupem na smysluplné projekty to podpoří a žádný problém s tím neměly
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v upraveném znění + změna doplnění KAM do odboru
stavebního řádu a územního plánování, snížení neinvestiční rezervy z finančního
odboru v příloze č. 3

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

1444/60R/20
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý 
výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2021 
(NR 2021) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024 (SVR) města Ústí 
nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí
  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 
1 796 962,70 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 1 
961 387,70 tis. Kč, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 728 216,70 tis. Kč, z toho dotace pro 
městské obvody 146 417 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 233 171 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 164 425 tis. Kč, z toho:
- splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
- změna stavu na účtech MmÚ 266 472 tis. Kč

C) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 dle příloh 
usnesení č. 1, 2, 4 a upravené přílohy č. 3
b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 
2022 až r. 2024 dle přílohy usnesení č. 5
c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 
mil. Kč z důvodu:
- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených a 
dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 
mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých 
účelových prostředků

D) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2021 dle bodu A), B) a C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení 

 Termín: 14. 12. 2020

8. Žádost MO Střekov o navýšení neinvestiční dotace na akci "Revitalizace hřiště 
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Truhlářova"
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Jakubec: materiál se týká dotace pro MO Střekov na akci – „Revitalizace hřiště
Truhlářova“
- předpokládané náklady: 2,5 mil. Kč
- 1 mil. Kč použijí z vlastních zdrojů, 1 mil. Kč jsme jim dali z rozpočtu magistrátu
- žádost MO Střekov o dalších 500 tis. Kč
- v důvodové zprávě popsáno jednání pana primátora a paní náměstkyně s vedením tohoto MO
- doporučení, aby v letošním roce tuto žádost stáhli a požádali o ni až v únoru nebo na jaře roku 
2021
- návrh na usnesení se skládá z 3 bodů: 1. informace o této akci, 2. neschvaluje jejich současnou 
žádost 500 tis. Kč a 3. doporučuje MO Střekov podat žádost o dotaci až v únoru
PhDr. Ing. Nedvědický: paní náměstkyně i já jsme se jednání s vedením střekovského obvodu
osobně zúčastnili
- prvním záměrem byla generální oprava ve výši 14 milionů, pak se vypracovala jednodušší a 
levnější varianta
- přesto finance v plné výši neměli a rada odhlasovala, že si o zbylé finanční prostředky požádají 
naši radu
Ing. Nechybová: u té zakázky došlo k tomu, že uveřejnění této zakázky na profilu se
neobjevovala předpokládaná hodnota zakázky
- ten, kdo vypisuje zakázku, by měl znát odhadovanou cenu
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1445/60R/20
Žádost MO Střekov o navýšení neinvestiční dotace na akci "Revitalizace hřiště 
Truhlářova"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádosti MO Střekov o navýšení finančních prostředků na akci „Revitalizace hřiště 
Truhlářova“ ze dne 9.11.2020 dle přílohy důvodové zprávy

B) neschvaluje
  

1. navýšení účelové neinvestiční dotace městskému obvodu Střekov ve výši 500 tis. Kč dle 
žádosti MO ze dne 9.11.2020 na akci „Revitalizace hřiště Truhlářova“ do rozpočtu MO 
Střekov roku 2020

C) doporučuje
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1. Radě MO Střekov podat žádost na Magistrát města Ústí nad Labem o dofinancování 
akce „Revitalizace hřiště Truhlářova“ v únoru roku 2021 do rozpočtu MO Střekov roku 
2021

9. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní ochranu dětí 
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Šťastná: bez úvodního slova
Ing. Nechybová: proč je toto opatření až teď 23. 11.?
Ing. Šťastná: musela jsem udělat odhad výdajů, kolik se ještě do konce roku vyčerpá
- dřív se to odhadnout nedalo
- je to kvalifikovaný odhad
Ing. Nechybová: takže se to vyčerpá?
Ing. Šťastná: mám záruku, že se to vyčerpá
PhDr. Ing. Nedvědický: prosím přesto o zaslání informace, všem radním, v pátek 11. 12.,
v jakém stadiu je čerpání
Ing. Šťastná:
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1446/60R/20
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 v celkové výši 918,42 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s 
výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 836,22 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Sociálně právní ochrana dětí
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 82,20 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 686,41 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 232,01 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

10. Rozpočtová opatření OSV a KT - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
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Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí

Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: posílení z peněz od ÚP na výkon státní správy v oblasti pěstounské péče
- posílení mzdových prostředků do KT, s tím, že pokud se tyto peníze nevyčerpají, tak se přenášejí 
do dalšího roku
Ing. Nechybová: a těch uspořených z loňského roku 5 250 tis. Kč je v letošním roce
vyčerpáno?
Ing. Šťastná: ne, zdaleka ne
Ing. Nechybová: jaká je celková částka, která v letošním roce nebude z období 2019 a starší
čerpaná a kolik se ještě nevyčerpá případně 2020?
- chci to doložit k 10. měsíci letošního roku
Ing. Šťastná: dobře, připravím to
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1447/60R/20
Rozpočtová opatření OSV a KT - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 16 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 16 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 16 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka v celkové výši 970 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 970 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 724,96 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 245,04 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

11. Rozpočtové opatření FO a KT - zapojení účelové neinvestiční dotace z MF ČR
Původní číslo materiálu: 8
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Předkládá: Bc. Romana Filáčková, vedoucí stavebního oddělení
Diskuse proběhla.

Bc. Filáčková: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1448/60R/20
Rozpočtové opatření FO a KT - zapojení účelové neinvestiční dotace z MF ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka – zapojení účelové 
neinvestiční dotace z MF ČR ve výši 113,44 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 113,44 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 84,78 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 28,66 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné

12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: neschválený záměr prodeje, důvod neschválení je, že není v souladu s ÚP, je to
veřejné prostranství
- žadatelé mají v pronájmu, proto nesouhlas s prodejem
- už jednu výjimku dostali, a to pronájem, byť je to veřejné prostranství
Ing. Nechybová: já v ÚP vidím něco jiného než veřejné prostranství
Ing. Dařílek: je to v důvodové zprávě napsáno
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1449/60R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 250 m2 z celkové výměry 6240 
m2 v k. ú. Klíše
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13. Pronájem části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Dařílek: do záměru se přihlásil žadatel, na vás je nabídku schválit
- jedná se o přilehlou plochu v průmyslové zóně
Ing. Tošovský: je to takové území nikoho, tímto záměrem se prostor zkrášlí
- nevidím v tom problém t pronajmout
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1450/60R/20
Pronájem části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 374/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Předlice společnosti RK 
INGFIN s.r.o., IČO 278 09 901, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel nájmu: manipulační plocha
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace

14. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2010 – FK Ústí nad Labem - mládež
Původní číslo materiálu: 19

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

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
Ing. Tošovský: navrhuji změnu usnesení, místo na 20 let, na 15 let
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění: místo doby na 20 let bude na 15 let

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

1451/60R/20
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2010 – FK Ústí nad Labem - 
mládež
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy uzavření dodatku 
č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2010 ve znění pozdějších dodatků s nájemcem FK 
Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČO 270 48 128, kterým se mění doba nájmu na dobu 
určitou 15 let

15. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky 
Původní číslo materiálu: 20

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

Ing. Dařílek: součástí usnesení je uzavření dodatku č. 7, dodatek č. 8 vyškrtnut, bude předložen 
později
- návrh na usnesení v upraveném znění: schvaluje uzavření dodatku č. 7

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

1452/60R/20
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.7 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem“ 
spočívajícího ve fixaci referenční tržby ve výši 30,77 Kč/km pro období kalendářních let 
2021 a 2022

16. "Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení 1+KK novým nájemníkem
Původní číslo materiálu: 9

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

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

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

1453/60R/20
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"Bukov-centrum" obsazení 1 bytu zvláštního určení 1+KK novým nájemníkem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt číslo 
211, Baráčnická 810/5 v k.ú. Bukov s žadatelem – pan ****************

17. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 696 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 10

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

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

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

1454/60R/20
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 696 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 696 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 
1996 m2 v k. ú. Brná nad Labem za účelem parkování lodě a přístupu k vodě

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 11

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

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

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

1455/60R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
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1. záměr prodeje části pozemku p. č. 901/1 o výměře cca 2450 m2 z celkové výměry 11448 
m2 v k. ú. Klíše za účelem vybudování sídla firmy

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/17 v k. ú. Habrovice
Původní číslo materiálu: 13

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

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

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

1456/60R/20
Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/17 v k. ú. Habrovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 321/17 v k. ú. Habrovice z důvodu, že se jedná o 
pozemek určený k plnění funkce lesa

20. Převod pozemků v ul. Herbenova do správy MO ÚL – město
Původní číslo materiálu: 14

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

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

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

1457/60R/20
Převod pozemků v ul. Herbenova do správy MO ÚL – město

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod pozemků
a) p. č. 570/1 o výměře 503 m2
b) p. č. 571 o výměře 45 m2
c) p. č. 575/1 o výměře 371 m2
vše v k. ú. Klíše, z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy 
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odboru dopravy a majetku MmÚ, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad 
Labem – město

21. Záměr pronájmu prostor v budově Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem - OLYMP 
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Původní číslo materiálu: 16

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

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

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

1458/60R/20
Záměr pronájmu prostor v budově Hoření 3083/13 v Ústí nad Labem - OLYMP 
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu prostor v objektu č. p. 3083, který je součástí pozemku p. č. 4895/2 v k. 
ú. Ústí nad Labem, pro organizační složku státu Česká republika – OLYMP CENTRUM 
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, IČO 751 51 898, za těchto podmínek:
a) předmět pronájmu: prostory umístěné v části budovy „B“ v 1. PP o celkové výměře 
43,18 m2
b) prosté nájemné ve výši min. 1.754,30,- Kč/měsíc bez DPH
c) pronájem na dobu určitou 1 roku
d) účel pronájmu: provádění sportovní činnosti oddělení boxu OLYMP CENTRUM 
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA k přípravě sportovní reprezentace a sportovní 
činnosti s tím související
e) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu a úklid
f) bezdlužnost nájemce vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

2. uzavření smlouvy o pronájmu prostor dle bodu A)1. s organizační složkou státu Česká 
republika – OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, IČO 751 51 898, 
po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu

22. Prodej gravitační splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby vodního díla "Ústí nad 
Labem, Střekov - Nová Ves - kanalizace"
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
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Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1459/60R/20
Prodej gravitační splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby vodního díla 
"Ústí nad Labem, Střekov - Nová Ves - kanalizace"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje inženýrské sítě gravitační splaškové kanalizace o délce 1875 m 
vybudované v rámci stavby vodního díla „Ústí nad Labem, Střekov – Nová Ves – 
kanalizace“ pro společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 490 99 469, za 
těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 953.400,- Kč
b) v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí kupní smlouvě č. 218/2010 (SML1012606) 
ze dne 3. 6. 2010

2. uzavření kupní smlouvy dle bodu A)1. se společností Severočeská vodárenská společnost 
a. s., IČO 490 99 469, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru prodeje

23. Žádost o odpuštění nájmu – STEM/MARK, a. s.
Původní číslo materiálu: 18

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

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

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

1460/60R/20
Žádost o odpuštění nájmu – STEM/MARK, a. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. prominutí nájemného odpovídajícího 2/12 ročního nájmu společnosti STEM/MARK, a. 
s., IČO 618 59 591, z důvodu trvání nouzového stavu na území České republiky
2. snížení nájemného po dobu 2 měsíčních splátek nájemného společnosti STEM/MARK, 
a. s., IČO 618 59 591, z důvodu trvání nouzového stavu na území České republiky
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24.  Úprava smluvních vztahů – jezero PETRI
Původní číslo materiálu: 21

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

25. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 22

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

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

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

1461/60R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkové organizace Městské služby Ústí 
nad Labem ve výši 740 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 740 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 740 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
289,90 tis. Kč na vybavení bufetu letního koupaliště Klíše gastro zařízením
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci v celkové výši 210,50 tis. Kč na provedení oprav a 
údržby související se zprovozněním areálu letního koupaliště Klíše takto:
- oprava 2 ks čerpadel Badu Block 12/315 98,00 tis. Kč
- pořízení 11 ks osazení dveří (dveřní samozavírač) 39,00 tis. Kč
- oprava rozvodů plynného chlóru pro LK Klíše 36,80 tis. Kč
- oprava opěrných venkovních zdí (schodiště) LK Klíše 36,70 tis. Kč
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
21,40 tis. Kč na zpracování provozního a návštěvního řádu letního koupaliště Klíše
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 68,20 tis. Kč na akci “MSUL – vybudování havarijního přepadu v 
akumulační jímce LK Klíše“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 70 tis. Kč na akci „MSUL - pořízení svahové sekačky“
g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 80 tis. Kč na akci „MSUL - pořízení zahradního traktoru na svoz trávy“

B) ukládá
  

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

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 Termín: 7. 12. 2020

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

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., písmena b) až g) v členění dle usnesení

 Termín: 31. 12. 2021

26. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
Původní číslo materiálu: 23

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

Ing. Kohl: jedná se o žádost ALK s. r. o.
- podobná akce se na Slunetě uskutečnila v lednu 2019 a výše dotace byla nižší
- žádají částku 200 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Nechybová: doporučuji, upravit návrh usnesení na navrhuji, že bereme na vědomí žádost
a ukládáme Ing. Nechybové předložit návrh na ZM 14. 12. 2020

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

1462/60R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a 
následným uzavřením smlouvy s tímto subjektem takto:
a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681, na akci „UTKÁNÍ HVĚZD 2020“ ve výši 200.000,- Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyně primátora

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

 Termín: 14. 12. 2020

27. Úprava usnesení RM č. 1426/59R/20
Původní číslo materiálu: 24

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

Ing. Kohl: návrh na schválení termínu ukončení podávání žádostí o dotace pro rok 2021 do
27. 1. 2021
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1463/60R/20
Úprava usnesení RM č. 1426/59R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. úpravu usnesení RM č. 1426/59R/20, ze dne 9. 11. 2020 bodu a) 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 27. 1. 2021

28. Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let - YMCA Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 25

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

Ing. Kohl: spolek požádal koncem roku 2019 o dotaci na rok letošní
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- zároveň si požádal o další dvě dotace na obvodech
- požádali jsme je o bližší informace, ale zdůvodnění z jejich strany nebylo dostatečné
- není to dobře podaná žádost
- návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Vlach: protinávrh: v bodě A souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2020
odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast volnočasových aktivit 
„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ a s následným uzavřením smluv s 
jednotlivými subjekty takto: YMCA Ústí nad Labem
(IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 80.000,- Kč.

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

1464/60R/20
Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let - YMCA Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 80.000- Kč.

B) ukládá
  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

 Termín: 14. 12. 2020

29. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu údajů
Původní číslo materiálu: 26

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

Ing. Kohl: vysvětlil materiál dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1465/60R/20
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu údajů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb poskytnuté Mgr. Martinu Noskovi (IČ 87180332) na 
akci "25. let kapely Houba" - úprava rozpočtu a konceptu akce

30. Poskytnutí mimořádné dotace
Původní číslo materiálu: 45

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

Ing. Kohl: žádost spolku HELIAS – na nákup materiálu, chtějí oplotit pozemek, který je
v majetku města
- provozují denní stacionář pro osoby s mentálním postižením
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1466/60R/20
Poskytnutí mimořádné dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí mimořádné dotace společnosti Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001) z 
rozpočtu roku 2020 odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určených na 
„nákup materiálu pro výstavbu oplocení u objektu společnosti, kde je provozován Denní 
stacionář pro osoby s mentálním a tělesným postižením“ ve výši 36.419,-Kč a následné 
uzavření smlouvy

31. Přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin školního 
roku 2020/2021
Původní číslo materiálu: 46

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

Ing. Kohl: tento materiál se týká zbytku MŠ, které ještě nemají rozhodnutí
- příště budou v materiálu všechny MŠ, nebude tedy kouskován
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1467/60R/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 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 Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 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 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) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
c) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
d) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
e) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
i) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
j) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

3. 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 Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 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., A) 3.

32. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021 
Původní číslo materiálu: 47
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Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: MŠ Dobětice žádá o navýšení kapacity dětí z počtu 24 – na 26
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1468/60R/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 Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 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)

33. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 38

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

Bc. Žirovnická: : přizvala k materiálu J. Sottnerovou a detailně představila materiál dle
důvodové zprávy
Mgr. Vlach: některé příspěvkové organizace mohou čerpat i dotační tituly státu, tak aby se
nedostaly do konfliktu, navrhuji vypustit z materiálu Činoherní studio – 409 tis. Kč
paní Sottnerová: už jiné peníze z ministerstva nedostanou, to máme potvrzeno
- v době krize chodili do práce, tedy náklady tam byly stále
- propad ve vlastních tržbách
PhDr. Ing. Nedvědický: pokud měli zavřeno, proč nebyli na home-officu a nešetřili výdaje
- na doporučení vlády do zaměstnání chodit nemuseli
- chápu, že zkouší, ale po zkouškách už pak nemohou mít plně osvětleno, otevřený bar, plně topit
- nemohou mít naprosto stejné náklady
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Mgr. Vlach: Ministerstvo kultury nemusí být jediný donor
Ing. Nechybová: pan ředitel zpracoval, kolik finančních prostředků ještě do konce roku
potřebují a my jim i přesto nedáváme v tomto materiálu všechno
Mgr. Vlach: ten požadavek je strukturovaný tak, že se nepočítá s jakýmkoli příjmem
organizace do konce roku, stále nejsme ve chvíli, kdy s jistotou víme, že se nějaká
omezená divadelní představení konat budou
- volil bych cestu, počkat na reálný vývoj situace a počkat s čím přijdou
Ing. Nechybová: v materiálu č. 40 kdy, stanovujeme závazné ukazatele, v tabulce je kolik jim
nařizujeme odvod
- nařizujeme jim odvod 739 tis. Kč, tady tím materiálem jim po důkladné analýze, kdy pan ředitel 
zdůvodňuje propad ve výši 1 mil. Kč, jim nedáváme úplně vše, navrhujeme jim dát 406 tis. Kč
- oni to nebudou mít z čeho odvést
paní Sottnerová: v případě, že by došlo k tomu propadu, byla by tam pravděpodobnost, že by
došlo k finančnímu vypořádání za rok 2020
Mgr. Ševcovic: co tedy navrhujete? Snížit všem rozpočty teď?
Ing. Nechybová: ne, náš návrh se mnou projednaný je v této podobě
paní Sottnerová: k 31. 12. mají propad na vstupným a pronájmu 2 094 tis. Kč
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1469/60R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 4 316 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 4 316 tis. Kč v položce Splátky půjčených 
prostředků - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 
celkové výši 3 403 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů spojených s přijatými opatřeními 
v rámci COVID 19 takto:
MŠ Větrná, p. o. 13 tis. Kč
MŠ Dobětice, p. o. 64 tis. Kč
ZŠ Vinařská, p. o. 200 tis. Kč
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 409 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 1 867 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 850 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské škole U plavecké 
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haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci ve výši 191 tis. Kč na 
pokrytí nákladů spojených s uzavřením objektu školy z důvodu její rekonstrukce a 
přestěhováním provozu do 4 náhradních objektů
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Muzeu města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci ve výši 722 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se svěřením 
majetku, který byl doposud spravován městem – areál Důlce, bludiště a popraviště Větruše

34. Odměny ředitelů škol v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách“
Původní číslo materiálu: 27

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1470/60R/20
Odměny ředitelů škol v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve vyloučených lokalitách“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. odměny ředitelům škol za úspěšné plnění úkolů v rámci pilotního programu „Podpora 
pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“ takto:
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/83/2020)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/84/2020)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/85/2020)

35. Platový výměr ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 28

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

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

1471/60R/20
Platový výměr ředitelky Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, 
Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. Mgr. Radce Mrkáčkové, ředitelce Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, 
Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2020 (platový výměr č. 21/2020)

36. Projekt "Forget Heritage" - Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti
Původní číslo materiálu: 29

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1472/60R/20
Projekt "Forget Heritage" - Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci a finanční 
spoluúčasti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o aktuálním vývoji v realizaci projektu Forget Heritage

B) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti mezi statutárním 
městem Ústí nad Labem a Veřejným sálem Hraničář, spolkem v rámci projektu Forget 
Heritage, který je přílohou tohoto usnesení

37. Projekt "VISO Ústí nad Labem" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a Dodatek č.1 
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ke smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 30

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1473/60R/20
Projekt "VISO Ústí nad Labem" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Operačního programu Životní 
prostředí (dále jen „OPŽP“) ze dne 26.10.2020 na realizaci projektu „Varovný informační 
systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“, registrační číslo žádosti o dotaci 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093, identifikační číslo rozhodnutí 115D312040522

B) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
společností Colsys s.r.o.. Předmětem dodatku č.1 je úprava zkušebního provozu a 
harmonogramu 1.etapy.

38. Projekt "Zajištění krizové linky MmÚ" - finanční ukončení projektu
Původní číslo materiálu: 31

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1474/60R/20
Projekt "Zajištění krizové linky MmÚ" - finanční ukončení projektu

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

1. informaci o finančním ukončení projektu "Zajištění krizové linky MmÚ"

39. „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo 
Původní číslo materiálu: 32

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1475/60R/20
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

40. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT
Původní číslo materiálu: 33

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1476/60R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1) rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 343,63 tis. Kč – 
převod finančních prostředků na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Příprava 
a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 343,63 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 343,63 tis. 
Kč na úhradu osobních nákladů takto:
- v položce Mzdové prostředky 256,44 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 87,19 tis. Kč

41. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
Původní číslo materiálu: 34

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1477/60R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 200 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku
200 tis. Kč u akce „ZOO – investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 200 tis. Kč na akci “ ZOO - vrt na pitnou vodu - Vrstevnice"

B) ukládá
  

1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení 
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 Termín: 31. 12. 2021

42. Rozpočtová opatření OMOSRI, OHS a KT
Původní číslo materiálu: 35

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1478/60R/20
Rozpočtová opatření OMOSRI, OHS a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací ze sociální oblasti v 
celkové výši 574,98 tis. Kč takto:
Domov Velké Březno, p. o. 95,83 tis. Kč
Domov pro seniory Chlumec, p. o. 95,83 tis. Kč
Domov pro seniory Dobětice, p. o. 95,83 tis. Kč
Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 95,83 tis. Kč
Domov pro seniory Orlická, p. o. 95,83 tis. Kč
Domov pro seniory Bukov, p. o. 95,83 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru hospodářské správy v celkové výši 670,81 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 574,98 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy
o částku 95,83 tis. Kč v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 670,81 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, 
Pečovatelská služba
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka ve výši 66,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 66,90 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 50 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 16,90 tis. 
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Kč v položce Povinné pojistné

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Křížovi, řediteli Domova Velké Březno, příspěvkové organizace

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení

 Termín: 11. 12. 2020

  
2. Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 Termín: 11. 12. 2020

  
3. PhDr. Jiřímu Vronskému, řediteli Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 
organizace

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 Termín: 11. 12. 2020

  
4. Ing. Jaroslavu Markovi, řediteli Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové 
organizace

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 Termín: 11. 12. 2020

  
5. Bc. Jarmile Novákové, ředitelce Domova pro seniory Orlická a Azylového domu pro 
matky s dětmi, příspěvkové organizace

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 Termín: 11. 12. 2020

  
6. Mgr. Věře Vonkové, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace

a) provést odvod dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 Termín: 11. 12. 2020

43. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 36

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1479/60R/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 550 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 550 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 pro Činoherní studio 
města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši
550 tis. Kč v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ze záchranného balíčku k minimalizaci 
dopadů pandemie COVID 19
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 305,25 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 305,25 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 305,25 tis. Kč, 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – Šablony 
III., Mateřské škole Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,příspěvkové 
organizaci

44. Rozpočtová opatření OMOSRI
Původní číslo materiálu: 37

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

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

1480/60R/20
Rozpočtová opatření OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 336,53 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 336,53 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 336,53 tis. Kč v položce Provozní výdaje
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 3 360 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 3 360 tis. Kč v položce Splátky půjčených 
prostředků - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 3 360 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 870 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov 
pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace o částku 1 
870 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 870 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS, AD, 
Pečovatelská služba
4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 342 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické o 
částku 342 tis. Kč v položce Nákup DDHM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 342 tis. Kč v položce Oprava a údržba

45. Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – finanční vypořádání projektu “ÚK – obědy do 
škol” za rok 2019
Původní číslo materiálu: 39

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1481/60R/20
Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – finanční vypořádání projektu “ÚK – 
obědy do škol” za rok 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru - finanční vypořádání za rok 2019 u projektu „ÚK – Obědy do škol „ ve 
výši 372,24 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 372,24 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 372,24 tis. 
Kč v položce Finanční vypořádání
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 325,97 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje, z důvodu provedení finančního vypořádání projektu „ÚK – Obědy do škol 
„takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 325,97 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ (od 1. 9. 2020 OMOSRI), 
oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 325,97 tis. Kč u účelového 
finančního příspěvku poskytnutého, Základní škole a Základní umělecké škola Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizaci v rámci Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci, na projekt „ÚK – Obědy do škol „

46. Stanovení závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 
Původní číslo materiálu: 40

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1482/60R/20
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Stanovení závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací v 
roce 2021 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. stanovení závazného ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 - 
minimální výše objemu finanční prostředků z poskytnutého příspěvku na provoz, kterou 
musí jednotlivé příspěvkové organizace použít na tvorbu fondu investic, v členění a výši 
uvedené v příloze č. 1 usnesení
2. stanovení závazného ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 - 
minimální výše peněžně krytého zůstatku fondu investic k 30. 6. 2021 s trváním do 31. 12. 
2021, v členění a výši uvedené v příloze č. 2 usnesení

B) ukládá
  

1. ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ústí nad Labem:

a) předložit dle pokynů OMOSRI rozpočty a související podklady k rozpočtu 
příspěvkových organizací na rok 2021, které budou zpracovány dle Usnesení B). v 
termínech stanovených OMOSRI

 Termín: 31. 12. 2020

47. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro 
rok 2021
Původní číslo materiálu: 41

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1483/60R/20
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti pro rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2021 mezi zřizovatelem Statutárním 
městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:
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a) Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
b) Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 200 tis. Kč
c) Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 2 500 tis. Kč
d) Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
e) Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
f) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 500 tis. Kč
g) Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 14. 12. 2020

48. Různé
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: paní Říhová, zaměstnanec Muzea, si stěžuje na 100% zvýšení nájemného
- je to adekvátní stížnost?
PhDr. Ing. Nedvědický: necháme to prověřit, je potřeba zdůraznit, v jakém typu bytu žije a co
je to za druh bydlení
p. Konečný: komunikoval jsem s ní, byla útočná a zjistil jsem, že žije v daleko levnějším
bydlení než já v paneláku
Mgr. Studenovský: prověřujeme to s Ing. Dařílkem a Mgr. Novákovou
Ing. Nechybová: taky jsem s ní komunikovala, lidsky ji chápu

49. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: vracím se k zoologické zahradě
- nikdy jsem se k tomu aktivně nevyjadřoval, podporoval jsem všechno, ale dnes už se vyjádřit 
musím
- management požádal o prostředky, ale nedokázal za rok vyžádané peníze prohospodařit
- bylo by dobré si tu říci, zda má pan ředitel stále důvěru rady města a jestli je vhodným 
kandidátem tuto zahradu dále vést
Ing. Nechybová: máte na to jiný názor, já jsem tu sdělila objektivní důvody, proč některé akce
nebyly realizovány
- ten pohled se mi nezdá spravedlivý
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Mgr. Vlach: mrzí mě, že to vnímáte jako překvapení
- už jsem vás o svých pochybách informoval v pátek, kdy jsem si nastudoval materiály do dnešní 
rady
- ZOO opravdu neprosperuje a nedějí se tam věci, které by ukazovaly, že zoo jde tou správnou 
cestou
- pan ředitel situaci manažersky nezvládá
p. Konečný: nelíbí se mi, že byste teď chtěli hlasovat o takových důležitých věcech
Mgr. Vlach: kdybych měl materiály dřív, tak bych se o těchto věcech bavil i dříve
- nemám důvěru v tom, že zoologická zahrada bude za působení Ing. Končela v lepším stavu
Mgr. Vlach: návrh na usnesení: Rada města po projednání

A) odvolává Ing. Romana Končela narozeného 11. 3. 1963 z funkce ředitele zoologické zahrady v 
Ústí nad Labem p. o. odvolání z funkce ředitele nabývá účinnosti ode dne doručení odvolání
B) jmenuje 1. MVDr. Dušana Usvalda narozeného 28. 2. 1978 do funkce ředitele zoologické 
zahrady v Ústí nad Labem a to ode dne následujícího nabytí účinnosti odvolání dle bodu A, bod 1 
usnesení tohoto odvolání
C) ukládá 1. Bc Martině Žirovnické vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic a) zpracovat a předložit radě města k projednání vyhlášení výběrové řízení na pozici 
ředitele zoologické zahrady v Ústí nad Labem p. o. včetně všech členů výběrové komise a jejich 
náhradníků s termínem leden 2021

Mgr. Ševcovic: pořád si myslím, že by bylo lepší řešit situaci s panem ředitelem finanční
cestou
Ing. Nechybová: opíráme se o pochybení v příspěvkové organizaci a já proto navrhuji jako
doplňovací návrh současně s ředitelem Ing. Končelem odvolat i ředitele Kulturního
střediska Ing. Dostála
Mgr. Ševcovic: protinávrh – odebrat panu řediteli Ing. Končelovi osobní příplatek v plné výši
s účinností od 1. 12. 2020

Hlasování o protinávrhu Mgr. Ševcovice: 4, 0, 5

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Nechybové: 2, 1, 6

Hlasování o původním návrhu Mgr. Vlacha: 5, 2, 2

Ing. Nechybová: chtěla bych požádat kolegy, jestli by se zabývali gescí zoologická zahrada

PhDr. Ing. Nedvědický: poradím se kolegy, kteří hlasovali pro návrh, kdo by byl patřičná osoba

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 2, zdržel se 2 Návrh byl přijat

1484/60R/20
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) odvolává
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1. Ing. Romana Končela, nar. ************
a) z funkce ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, IČ 
00081582 (dále jen ZOO Ústí n. L.). Odvolání z funkce ředitele ZOO Ústí n. L. nabývá 
účinnosti dnem následujícím po doručení odvolání.

B) jmenuje

1. MVDr. Dušana Usvalda, nar. ************
a) do funkce ředitele ZOO Ústí n. L. a to ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti 
odvolání dle bodu A) 1. tohoto usnesení, do doby jmenování nového ředitele ZOO Ústí n.
L.

C) ukládá
  

1.Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic

a) zpracovat a předložit Radě města k projednání vyhlášení výběrového řízení na pozici 
ředitele ZOO Ústí n. L., včetně členů výběrové komise a jejich náhradníků

 Termín: 31. 1. 2021

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

Lukáš Konečný

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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