
Z á p i s

z 62. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 7. 12. 2020

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Ing. Tomáš Kirbs

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 62. schůze Rady.

Diskuse          .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

33. Jmenování a pověření vedoucích odborů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

34. Služební byt Hrnčířská 65/2 - přehodnocení výše nájemného
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

35. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
Předkládá: Eva Nováková, radní města

36. Poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

37. Vyplacení podílu na zisku společnosti Metropolnet a. s.
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

38. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
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Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 33 jako bod č. 1 (přizváni nově jmenovaní a pověření VO),
- bodu č. 35 jako bod č. 2 (přizvána Ing. Eva Fialová),
- bodu č. 29 jako bod č. 3 (přizváni zástupci Metropolnetu),
- bodu č. 34 a 38 za bod č. 13 (aby materiály ODM byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů: 9, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 23

         

Schválený program:

1. Jmenování a pověření vedoucích odborů

2. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

3. Druhá informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2018 – 2022 a schválení dodatku 
č. 1.

4. Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby

5. Kompostéry - nádoby na třídění bioodpadu

6. Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI - příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, p. o.

7. Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské 
obvody

8. Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2016-2022

9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden 2016 - 
září 2020

10. Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM

11. Nabytí pozemků v k. ú. Habrovice včetně příslušenství formou darování

12. Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 3 smlouvy o dílo

13. Úprava smluvních vztahů – jezero PETRI

14. Příměstská doprava veřejnou linkovou osobní dopravou – Dodatky

15. Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady

16. Rozpočtová opatření ODM - Příměstská doprava, čištění chodníků a vozovek

17. Služební byt Hrnčířská 65/2 - přehodnocení výše nájemného

18. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

19. Revokace usnesení RM ze dne 4. 5. 2020
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20. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu údajů  - STAŽENO Z PROGRAMU

21. Rozpočtové opatření OŠKS – zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotací v roce 
2020

22. Přerušení provozu školních družin v době vedlejších a hlavních prázdnin školního roku 
2020/2021

23. Dotace v oblasti volnočasových aktivit – žádost o změnu dotace

24. Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení 

25. Revokace usnesení RM č. 1366/56R/20

26. "Stavební úpravy MŠ U plavecké haly" - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

27. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí 
nad Labem

28. Odměny ředitelů příspěvkových organizací

29. Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad

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

31. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OP TP 

32. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

33. Rozpočtové opatření OMOSRI - Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před 
obřadní síní

34. Udělení stipendia

35. Rozpočtové opatření KP a KT 

36. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2019 a Plán 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2020

37. Poskytnutí peněžitého daru

38. Vyplacení podílu na zisku společnosti Metropolnet a.s.

39. Různé

Hlasování: 1 pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Poznámka:
K bodu č. 33 přizváni Bc. Vladimír Ulrich a Bc. Romana Filáčková
K bodu č. 35 přizvána Ing. Eva Fialová, zastupitelka určená pro ÚP
K bodu č. 29 přizváni zástupci Metropolnetu

1. Jmenování a pověření vedoucích odborů
Původní číslo materiálu: 33

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
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Mgr. Studenovský: předložen návrh na jmenování paní Bc. Filáčkové do funkce vedoucí
odboru územního plánování a stavebního řádu MmÚ s účinností od 1. 1. 2021
- návrh na pověření Bc. Ulricha řízením živnostenského odboru MmÚ do doby jmenování nového 
vedoucího živnostenského odboru MmÚ
Bc. Ulrich: představení se
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1486/62R/20
Jmenování a pověření vedoucích odborů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
1. Bc. Romanu Filáčkovou, nar. 12. 12. 1975, s účinností od 1. 1. 2021
a) do funkce vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MmÚ

B) pověřuje
  

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
1. Bc. Vladimíra Ulricha, nar. 11. 10. 1967, s účinností od 1. 1. 2021
a) řízením živnostenského odboru MmÚ do doby jmenování nového vedoucího 
živnostenského odboru MmÚ

2. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 35

Předkládá: Eva Nováková
Diskuse proběhla.

E. Nováková: přizvala Ing. Fialovou
Ing. Fialová: informativní materiál, který popisuje změny v ÚP
- obsahuje hlavně podněty od občanů (cca 680)
- vyhodnoceno 165 podnětů, které budeme předkládat Zastupitelstvu
- opětovné prověření žádostí o změnu ÚP, které byly ZM předloženy v období let 2012 – 2015
- předkládáno ZM 53 doporučených změn
- prověření podnětů do nového ÚP, které oddělení územního plánování obdrželo mezi roky 2015 – 
2020
- prověření potřebnosti dosud nepořízených územních studií
- náprava nesouladu, které zaznamenal pořizovatel
- chyby, které našel pořizovatel ÚP, tj. OÚPSR z poslední zprávy z roku 2015, např. drobné 
pochybení v textové části, drobné nesoulady v dané aplikaci
- zastupitelstvo si samo rozhodne o tom, zda změny pořídit nebo nepořídit
- provedeno postupem dle stavebního zákona dle stavebního podnětu
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- změny je možné provést za rok až za dva roky
Ing. Nechybová: nové podněty byly zapracované? A ty před tím?
Ing. Fialová: všechny jsou zapracované
- podněty jsem dávala do příloh
E. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1487/62R/20
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o záměru předložení návrhu pořízení změny územního plánu z vlastního 
podnětu zastupitelstvu města Ústí nad Labem

B) ukládá
  

1. určenému zastupiteli pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh na pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu zastupitelstvu 
města

 Termín: 14. 12. 2020

3. Druhá informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2018 – 2022 a schválení dodatku č. 
1.
Původní číslo materiálu: 29

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

Mgr. Habrová: Metropolnet loni předkládal informace k plnění poskytování servisních a
revizních prací a pravidelného servisu a údržby na kamerovém systému CCTV v rámci
MKDS Ústí nad Labem
- představenstvo společnosti uložilo úkol Metropolnetu předložit zprávu o plnění
do 31. 10. 2020, to se nestihlo
- Metropolnet předložil informaci o plnění smlouvy 7. 12. 2020
p. Hoffmann: zpoždění je dané tím, že jsme ještě kontrolovali s MP správnost umístění
kamerového systému tak, aby byl správný
- ke stávající smlouvě je nutné uzavřít dodatek
- jedná se o formální dodatek č. 1 k rámcové smlouvě, kde se upřesňují kamerové body, které dnes 
existují a fungují
Ing. Bakule: v letošním roce přibylo 14 kamerových bodů a dva sloupy pro bezdrátový přenos
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PhDr. Ing. Nedvědický: kolik se plánuje bodů?
Ing. Bakule: v současné době není v plánu žádný nový kamerový bod
- rádi bychom vše konzultovali s městskými obvody
- v současné době řešíme dodělání kamerového systému na Střekově v ulici Dlouhá u ZŠ
Ing. Nechybová: prosím o dodržování termínů
Mgr. Habrová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1488/62R/20
Druhá informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a 
pravidelného servisu a údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem 2018 – 2022 a schválení dodatku č. 1.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem

B) schvaluje
  

1. dodatek č.1 k „rámcové smlouvě o poskytování servisních a revizních prací“ uzavřené 
dne 1. 10. 2018 mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Metropolnet, a.s.

C) ukládá
  

1. Představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

a) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s., předložit Radě města 
Ústí nad Labem další zprávu o průběhu plnění poskytovaných servisních a revizních prací i 
pravidelného servisu a údržby na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem

 Termín: 31. 10. 2021

4. Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby
Původní číslo materiálu: 1

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: projednání a rozhodnutí o výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky
- RM schválila vyhlášení této veřejné zakázky – nabídka pouze jednoho uchazeče: Horák – 
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
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- uchazeč předložil veškeré požadované dokumenty, komise doporučuje RM vybrat tohoto 
dodavatele a uzavřít s ním smlouvu o plnění této zakázky
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1489/62R/20
Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel 
stavby

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) – zhotovitel stavby“ takto:

1. – Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ: 
413 26 687

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK) – zhotovitel 
stavby“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. 1, Horák - stavební a obchodní 
společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ: 413 26 687, s nabídkovou 
cenou ve výši 13 531 336,34 Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence 
(včetně odvodnění PHK) – zhotovitel stavby“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Horák - stavební a 
obchodní společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ: 413 26 687, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

5. Kompostéry - nádoby na třídění bioodpadu
Původní číslo materiálu: 2

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

Ing. Karpíšková: v roce 2015 obdrželo město dotaci na pořízení 1000 ks kompostérů – nádoby
na třídění bioodpadu, které jsme zapůjčili občanům v Ústí nad Labem a po dobu
udržitelnosti s nimi byla uzavřena smlouva o výpůjčce
- doba udržitelnosti skončila letos v říjnu, jsme před rozhodnutím, jak pokračovat dále
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- návrh na ponechání kompostérů lidem a uzavřít s nimi darovací smlouvy
- PO doporučil darování
Ing. Nechybová: hlásí podjatost
Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1490/62R/20
Kompostéry - nádoby na třídění bioodpadu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. bezúplatný převed kompostérů JRK professional 700 l a uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ústí nad Labem a jednotlivými vypůjčiteli kompostérů, jejichž seznam 
je přílohou tohoto usnesení

B) zmocňuje
  

1. Ing. Simonu Karpíškovou, vedoucí odboru životního prostředí
a) k uzavření darovacích smluv dle bodu A) tohoto usnesení

6. Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI - příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 3

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

Ing. Karpíšková: poskytnutí příspěvku, který je určen pro Zoologickou zahradu – pokrytí
nákladů spojených s likvidací živočišného odpadu kafilerní box
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1491/62R/20
Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI - příspěvek na provoz Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru městských organizací, 
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strategického rozvoje a investic ve výši 15,93 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí v položce 
Provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 15,93 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 15,93 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s 
likvidací živočišného odpadu

7. Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské 
obvody
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Šťastná: v roce 2020 zpracovala vedoucí odboru sociálních věcí žádost o dotaci na sociální
práci, na základě této žádosti MPSV přiznalo částku 6 732 971,-Kč jako jednorázovou
- první rozdělení bylo uskutečněno v 06/2020
- v 08/2020 bylo vyhodnoceno čerpání finančních prostředků z dotace, určených výhradně na 
mzdy sociálních pracovníků
- po tomto rozdělení bude s největší pravděpodobností vyčerpána celá přidělená dotace
- ÚMO se zavázali, že částky do konce roku vyčerpají
Ing. Nechybová: bylo to diskutováno s jednotlivými městskými obvody? Počítají s tím?
Ing. Šťastná: ano, mám na to písemný doklad
Ing. Nechybová: 7. 12. než jim budeme přeposílat peníze, potřebujete mít podepsané usnesení,
tak jim prostředky pošlete 10. 12. 2020, mně to v tento termín přijde dost pozdě
Ing. Šťastná: dříve to nešlo udělat, 10 dní před tím jsem předkládala materiál do RM, volala
jsem a obeslala všechny tajemníky, že mi zbyly peníze a jestli se vypořádají
se 60 700,-Kč každý z těch obvodů
- všichni tajemníci mi poslali email, že ano
Ing. Nechybová: obtížné dočerpávat, centrální obvod avízoval, že to nestihnou
Ing. Šťastná: kdybych ten odhad udělala před měsícem, tak by nebyl tak přesný
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1492/62R/20
Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce pro 
městské obvody

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, odboru hospodářské 
správy a finančního odboru, v celkové výši 250,04 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 7,22 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Sociální práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 140 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 49,50 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 53,32 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
e) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 250,04 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
- MO město 62,51 tis. Kč
- MO Severní Terasa 62,51 tis. Kč
- MO Neštěmice 62,51 tis. Kč
- MO Střekov 62,51 tis. Kč

8. Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2016-2022
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: nutné prodloužit platnost stávajícího dokumentu Strategie prevence kriminality
města Ústí nad Labem (původně na období 2016 – 2020) do konce roku 2022
- nová strategie se zatím vydávat MV nebude, proto je nutné prodloužení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1493/62R/20
Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2016-2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvody pro prodloužení platnosti dokumentu Strategie prevence kriminality města Ústí 
nad Labem na období 2016-2020

B) schvaluje
  

1. prodloužení platnosti stávajícího dokumentu Strategie prevence kriminality města Ústí 
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nad Labem na období 2016-2020 o
dva roky (do konce roku 2022)

9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden 2016 - 
září 2020
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Bc. Romana Filáčková, vedoucí stavebního oddělení
Diskuse proběhla.

Bc. Filáčková: ze zákona vyplývá, že se musí jednou za určitou dobu (4 roky) vydat Zpráva o
uplatňování územního plánu
- ÚP zpracován, projednán
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1494/62R/20
Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období 
leden 2016 - září 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období leden 
2016 - září 2020

B) ukládá
  

1.Ing. Evě Fialové, zastupitelce města

a) předložit návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém 
období leden 2016 - září 2020 Zastupitelstvu města

 Termín: 14. 12. 2020

10. Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 7

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
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1495/62R/20
Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím části pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Božtěšice, označené dle 
geometrického plánu č. 438-117/2008 jako pozemek p. č. 456/15 o výměře 17 m2, do 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

2. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
32/U/Zi/2020 dle bodu A) 1.

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytého pozemku dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

11. Nabytí pozemků v k. ú. Habrovice včetně příslušenství formou darování
Původní číslo materiálu: 8

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

1496/62R/20
Nabytí pozemků v k. ú. Habrovice včetně příslušenství formou darování

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. s nabytím

a) zařízení veřejného osvětlení umístěného na pozemku p. č. 244/1 v k. ú. Habrovice ve 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem,

b) pozemků p. č. 244/63 o výměře 1953 m2, p. č. 244/66 o výměře 546 m2, p. č. 244/70 o 
výměře 281 m2, p. č. 245/14 o výměře 3480 m2, vše v k. ú. Habrovice, a to včetně staveb 
komunikací a jejich součástí a příslušenství (zařízení veřejného osvětlení),

formou darování od Ing. Jaroslava Beránka, 
**************************************, do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem za podmínky, že stavby komunikací včetně součástí a příslušenství budou předány 
bez závad

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A)1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

12. Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 3 smlouvy o dílo
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

1497/62R/20
Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 24.7.2018 na akci „Rekonstrukce 
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komunikace Moskevská“ se společností TELKONT s.r.o. IČ: 25467069 upravující cenu 
díla o částku 1 720 729,04 Kč bez DPH v důsledku víceprací v hodnotě 2 675 377,02 Kč 
bez DPH a méněprací v hodnotě 954 647,98 Kč bez DPH a upravující rozdělení realizace 4. 
etapy do tří podetap s termíny realizace podetapy 4a do 31.10.2020, podetapy 4b do 
4.12.2020 a podetapy 4c do 31.3.2021 

13. Úprava smluvních vztahů – jezero PETRI
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

1498/62R/20
Úprava smluvních vztahů – jezero PETRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavření dodatku a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru uzavření 
dodatku k Pachtovní smlouvě ze dne 5.1.2017 se spolkem Český rybářský svaz, z. s., 
Severočeský územní svaz, IČ: 00434132, z důvodu úpravy parametrů pozemků v katastru 
nemovitostí. Dle současného stavu se předmět pachtu nachází na pozemku p.č. 1555/6 o 
výměře 74 376 m2 a části pozemku p.č. 1555/17 o výměře cca 22 681 m2, vše v k.ú. 
Chabařovice
2. výpověď ze smlouvy o výpůjčce ze dne 23.12.2016, uzavřené s Bohuslavem Holečkem, 
IČ: 86746049
3. záměr pachtu pozemků o celkové výměře cca 31,3 hektarů:
část p. č. 1555/17 o výměře cca 309 205 m2, z toho 51 701 m2 výsadba
p. č. 1555/61 o výměře cca 143 m2
p. č. 1555/62 o výměře cca 3 337 m2
p. č. 1556/14 o výměře cca 69 m2
p. č. 1557/16 o výměře cca 336 m2,
vše v k.ú. Chabařovice
Podmínky pachtu:
a) účel pachtu: zemědělské využití (seč trávy, pastva skotu)
b) pachtovné ve výši min. 4 500,- Kč/ha/rok
c) výpovědní lhůta pro zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník
d) seč min. 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) provádění ručního vyžínání ve výsadbách provedených v rámci rekultivace dle potřeby
f) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
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14. Příměstská doprava veřejnou linkovou osobní dopravou – Dodatky
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

1499/62R/20
Příměstská doprava veřejnou linkovou osobní dopravou – Dodatky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1) uzavření dodatku č. 11 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 
dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
Ústeckým krajem, spočívajícího ve smluvním zohlednění ceny stanovené výpočtem ve výši 
56,57 Kč/km

2) uzavření dodatku č. 8 Smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., spočívajícího ve fixaci referenční tržby 
ve výši 30,77 Kč/km pro období kalendářních let 2021 a 2022, meziroční úpravě ceny 
dopravního výkonu pro kompenzaci za příměstskou dopravu, účinnou od 1.1.2020 a 
poskytnutí dopravci jednorázovou finanční částku 200.000,- Kč (dvě sta tisíc korun 
českých) na nákup cyklovleku

15. Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady
Původní číslo materiálu: 12

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

1500/62R/20
Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 72,55 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 72,55 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku o částku 72,55 tis. Kč na zajištění správy majetku města

16. Rozpočtová opatření ODM - Příměstská doprava, čištění chodníků a vozovek
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

1501/62R/20
Rozpočtová opatření ODM - Příměstská doprava, čištění chodníků a vozovek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 200 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 ve výši 2 200 tis. Kč v položce ostatní nedaňové 
příjmy ( ODM )
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 200 
tis. Kč v položce Příměstská doprava

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 100 
tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 100 
tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru

17. Služební byt Hrnčířská 65/2 - přehodnocení výše nájemného
Původní číslo materiálu: 34

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

Ing. Dařílek: přišel dopis od paní Říhové, která žádala o přehodnocení výše nájemného
- v DZ vysvětlení
- pod tento případ nespadá, má regulační nájemné
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- odhad 80 – 100 Kč/m2
- Rada schválila částku 60 Kč/m2
- součástí materiálu je souhlas se zvýšením
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1502/62R/20
Služební byt Hrnčířská 65/2 - přehodnocení výše nájemného

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost paní **************** o přehodnocení zvýšení nájemného ve služebních 
bytech, schválené usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1358/56R/20 ze dne 5. 10. 
2020

B) neschvaluje
  

1. změnu usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1358/56R/20 ze dne 5. 10. 2020

18. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 
Původní číslo materiálu: 38

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

Ing. Dařílek: policie nedala souhlas s umístěním dopravního značení
- správní orgán stanovil proti souhlasu policie, poněvač to vycházelo z požadavku občanů
- úsek by se doplnil o měření úsekové rychlosti
- financování výměny kamerových systémů bude zajištěno z výnosů věcných břemen a nájmů 
místních komunikací ve výši 608 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1503/62R/20
Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 608 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 212 tis. Kč v položce převody z vlastních 
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fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 396 tis. Kč v položce převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (užívání MK - smlouvy)
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 3 ve výši 
608 tis. Kč na akci „Jízda na červenou-výměna kamerových systémů“

19. Revokace usnesení RM ze dne 4. 5. 2020
Původní číslo materiálu: 14

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 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1504/62R/20
Revokace usnesení RM ze dne 4. 5. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města č. 1066/44R/20 ze dne 4. 5. 2020 v bodě A) odst. 1 písm. h) 

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

- STAŽENO Z PROGRAMU

21. Rozpočtové opatření OŠKS – zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotací v roce 
2020
Původní číslo materiálu: 16

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 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1505/62R/20
Rozpočtové opatření OŠKS – zajištění finančních prostředků na poskytnutí 
dotací v roce 2020
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb v celkové výši 
117 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb o částku 117 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb o částku 80 tis. Kč v položce Oblast volnočasových aktivit

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb o částku 37 tis. Kč v položce Podpora nestátních sociálních služeb

22. Přerušení provozu školních družin v době vedlejších a hlavních prázdnin školního roku 
2020/2021
Původní číslo materiálu: 17

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 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1506/62R/20
Přerušení provozu školních družin v době vedlejších a hlavních prázdnin 
školního roku 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době všech vedlejších prázdnin (tj. pololetních, jarních, velikonočních) a 
hlavních prázdnin 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
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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
s) 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)

23. Dotace v oblasti volnočasových aktivit – žádost o změnu dotace
Původní číslo materiálu: 18

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 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1507/62R/20
Dotace v oblasti volnočasových aktivit – žádost o změnu dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změny poskytnuté dotace u subjektu TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ 
25453629) v oblasti volnočasových aktivit v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:
a) změnu účelu, obsahu a názvu akce z "Orientační pochod a zážitkové semináře 
TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s." na "Orientační pochod potmě a zážitkové semináře 
TyfloCentra, o.p.s. 2020"
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b) změnu rozpočtu poskytnuté dotace a uznání již zrealizovaných výdajů na akci 
"Orientační pochod potmě a zážitkové semináře TyfloCentra, o.p.s. 2020".

24. Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení 
Původní číslo materiálu: 19

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

1508/62R/20
Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele s investičními 
záměry školských zařízení 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. „Priority pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro integrované 
nástroje ITI, IPRÚ, CLLD“ a „Tabulku dalších investičních záměrů“, které budou součástí 
Strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 
materiálu

25. Revokace usnesení RM č. 1366/56R/20
Původní číslo materiálu: 20

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

1509/62R/20
Revokace usnesení RM č. 1366/56R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č.1366/56R/20 ze dne 5. 10. 2020 v úplném znění

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 21 z 33



26. "Stavební úpravy MŠ U plavecké haly" - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 21

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

1510/62R/20
"Stavební úpravy MŠ U plavecké haly" - 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 „Stavební úpravy MŠ U plavecké 
haly“, který je přílohou tohoto usnesení

27. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí 
nad Labem
Původní číslo materiálu: 22

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

1511/62R/20
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility 
města Ústí nad Labem mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společnostmi 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 
který je přílohou tohoto usnesení
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28. Odměny ředitelů příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 23

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

1512/62R/20
Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 
významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/86/2020)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/87/2020)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/88/2020)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2020)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/90/2020)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/91/2020)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/92/2020)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2020)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/94/2020)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/95/2020)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/96/2020)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/97/2020)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2020)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
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organizace (rozhodnutí č. O/99/2020)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/100/2020)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/101/2020)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/102/2020)
r) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/103/2020)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2020)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/105/2020)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/106/2020)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/107/2020)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/108/2020)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/109/2020)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2020)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/111/2020)
aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/112/2020)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/113/2020)
cc) Eva Černá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/114/2020)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/115/2020)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/116/2020)
ff) Bc. Michaela Perglerová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/117/2020)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/118/2020)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/119/2020)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/120/2020)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/121/2020)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/122/2020)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
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příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/123/2020)
mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/124/2020)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/125/2020)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/126/2020)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/127/2020)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/128/2020)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/129/2020)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/130/2020)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/131/2020)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/132/2020)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/133/2020)
ww) Ing. Martina Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/134/2020)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/135/2020)
yy) Ing. Bc. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/136/2020)
zz) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí 
č. O/137/2020)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/138/2020)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/139/2020)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/140/2020)
ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/141/2020)
eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/142/2020)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/143/2020)
ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
(rozhodnutí č. O/144/2020)
hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/145/2020)
iii) Ing. Martin Mata, MBA, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/146/2020)
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29. Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad
Původní číslo materiálu: 24

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

1513/62R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací strategického rozvoje a investic ve 
výši 84,32 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné 
náhrady) o částku 84,32 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 84,32 tis. Kč v položce Oprava a údržba

30. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 25

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

1514/62R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

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 400,23 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 400,23 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 400,23 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 278,18 tis. Kč

Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 
0,72 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 33,85 tis. Kč

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 4,84 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 6,97 tis. Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 40,84 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 28,41 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 3,92 tis. Kč

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem,
příspěvková organizace 2,50 tis. Kč

31. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OP TP 
Původní číslo materiálu: 26

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

1515/62R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OP TP 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 1 328,19 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 328,19 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 876,10 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 296,11 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 155,98 tis. Kč

32. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
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

1516/62R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 7 804,99 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 7 804,99 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 7 804,99 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a 
sanací výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových 
opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 takto:
Domov Velké Březno, p. o. 260,87 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 604,70 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 1 136,63 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 2 495,29 tis. Kč
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DS Krásné Březno, p. o. 2 061,34 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 775,07 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 238,95 tis. Kč
Pečovatelská služba, p. o. 232,14 tis. Kč

33. Rozpočtové opatření OMOSRI - Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří před 
obřadní síní
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

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

1517/62R/20
Rozpočtové opatření OMOSRI - Městské služby ÚL - PD - vybudování nádvoří 
před obřadní síní

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1,20 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické o 
částku 1,20 tis. Kč, v položce Provozní výdaje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 1,20 tis. Kč 
na investiční akci „Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obřadní síní“

34. Udělení stipendia
Původní číslo materiálu: 30

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

PhDr. Ing. Nedvědický: předloženo ke schválení poskytnutí peněžitého daru ve
výši 20 tis. Kč – udělení stipendia studentce UJEP paní Bc. Barboře Slámové
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1518/62R/20
Udělení stipendia

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, z položky stipendia, studentce Pedagogické fakulty UJEP Bc. Barboře 
Slámové, datum narození ******* 1997, za reprezentaci univerzity v oblasti českého 
jazyka a literatury atraktivní a moderní formou 

35. Rozpočtové opatření KP a KT 
Původní číslo materiálu: 31

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

PhDr. Ing. Nedvědický: standardní materiál
- rozpočtové opatření pro zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1519/62R/20
Rozpočtové opatření KP a KT 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 271,20 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ takto:

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 271,20 tis. Kč 
v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši 271,20 
tis. Kč takto:
- 205,60 tis. Kč v položce mzdové prostředky
- 65,60 tis. Kč v položce povinné pojistné

36. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2019 a Plán 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2020
Původní číslo materiálu: 32
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Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

Bc. Gloserová: každoroční materiál, kdy RM bere na vědomí hodnotící zprávu procesu místní
Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad Labem za rok 2019
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1520/62R/20
Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 
2019 a Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad Labem za 
rok 2019
2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2020

37. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 36

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o poskytnutí peněžitého daru pro Lesní mateřskou školu
Venku, z. s.
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1521/62R/20
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 10 tis. Kč subjektu Lesní mateřská škola Venku, z. s., IČO: 05860695, se sídlem 
Brná č. ev. 36, 403 21 Ústí nad Labem -Střekov, zastoupeným paní Mgr. Karolínou 
Kostínkovou, předsedkyní Lmš Venku, na vybavení a pomůcky pro děti
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38. Vyplacení podílu na zisku společnosti Metropolnet a.s.
Původní číslo materiálu: 37

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

PhDr. Ing. Nedvědický: předložen návrh na rozdělení zisku společnosti Metropolnet, a. s. ve
výši 15 mil. Kč
- částka rozdělovaného zisku byla stanovena na základě účetní závěrky za rok 2019 předložené 
společností ke schválení radě města
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1522/62R/20
Vyplacení podílu na zisku společnosti Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. jako jediný společník vykonávající působnost valné hromady společnosti Metropolnet, 
a.s., IČ 25439022, se sídlem Mírové náměstí 3097/37, Ústí n.L. (dále jen „Společnost“) v 
souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o 
rozdělení zisku Společnosti tak, že zisk z výsledku hospodaření Společnosti za rok 2019 a 
dosud nerozdělený zisk z minulých účetních období celkem ve výši 15 mil Kč bude použit 
na výplatu podílu na zisku (dividendy) jedinému společníku Společnosti, kterým je 
statutární město Ústí nad Labem

39. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Ing. Tomáš Kirbs

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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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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