
Z á p i s

z 70. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 3. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Martin Hausenblas MBA, náměstek 
primátora

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 70. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

11. Plnění úkolů uložených radou města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

Nechat hlasovat o předřazení bodu č. 11 před bod č. 1. : 9, 0, 0

         

Schválený program:

1. Plnění úkolů uložených radou města 

2. Veřejná zakázka „Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“ – uzavření veřejnoprávní smlouvy

3. Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu

4. Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

5. „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo 
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6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 29. 
4. 2016; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016

7. Úprava Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

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

9. Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické k podepisování příkazních smluv uzavíraných u 
sociálních pohřbů

10. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a ZpDVPP

11. Konec těžby uhlí 2033

12. Různé

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

1. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: doplněn bod B) schvalovací návrh usnesení a to z důvodu, že na
posledním ZM paní Ing. Fialová stáhla své 4 materiály týkající se ÚP a tímto žádá o
prodloužení termínu na duben
- změna oproti tradiční struktuře
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1652/70R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

B) schvaluje
  

1. změnu termínu plnění u těchto usnesení:

a) 1619/69R/21 na 19. 4. 2021
b) 1620/69R/21 na 19. 4. 2021
c) 1621/69R/21 na 19. 4. 2021
d) 1622/69R/21 na 19. 4. 2021
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2. Veřejná zakázka „Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“ – uzavření veřejnoprávní 
smlouvy
Původní číslo materiálu: 1

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

Mgr. Nováková: dne 8. 2. 2021 RM schválila vyhlášení veřejné zakázky, a to formou
jednacího řízení bez uveřejnění
- došlo k jednání s Českou poštou s. p. o uzavření smlouvy o poskytování služeb hybridní 
konverzní pošty (HKP)
- jedná se o zakázku s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 41 mil. Kč bez DPH
- výsledkem jednání je návrh veřejnoprávní smlouvy, který by měla být uzavřena je přílohou 
materiálu
- na základě této smlouvy budou především odesílány výzvy provozovateli vozidla podle zákona o 
provozu na pozemních komunikacích – jde o HKP je možné odesílat i jiné písemnosti např. 
rozhodnutí ve správním řízení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1653/70R/21
Veřejná zakázka „Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“ – 
uzavření veřejnoprávní smlouvy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. na základě jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
služby hybridní konverzní pošty, o přidělení veřejné zakázky dodavateli Česká pošta s.p., 
IČO: 47114983, se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

B) schvaluje
  

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování, 
která je přílohou důvodové zprávy, s dodavatelem Česká pošta s.p., IČO: 47114983, se 
sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

3. Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu
Původní číslo materiálu: 2

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

Ing. Dařílek: jedná se o RO k zajištění převedu nečerpaných, ale zasmluvněných finančních
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prostředků na investiční akce, tak jak jsou uvedeny v usnesení a DZ
- jsou to finanční částky, které se nepřeváděly v rámci zreálnění investičních akcí, protože se 
předpokládalo možné plnění do konce roku – převod do rozpočtu roku 2021 na jednotlivé 
investiční akce
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1654/70R/21
Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 120,30 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 120,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
120,30 tis. Kč u akce „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 28,22 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 28,22 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
28,22 tis. Kč u akce „Výměna oken areál Hoření“
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 1.300,00 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1.300,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 04 ve výši 
1.300,00 tis. Kč u akce „Nové krematorium – mrazící zařízení“
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 55,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 55,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 04 ve výši 
55,00 tis. Kč u akce „Nákup podlahového mycího stroje – Krematorium“
5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 2.387,82 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2.387,82 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
2.387,82 tis. Kč u akce „Krizové byty – stavební úpravy“
6. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 93,91 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 93,91 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 ve výši 
93,91 tis. Kč u akce „Rekonstrukce služebny MP Na Nivách – PD“
7. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 345,72 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 345,72 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 ve výši 
345,72 tis. Kč u akce „Projektové práce na akce ODM“
8. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 622,07 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 622,07 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 05 ve výši 
622,07 tis. Kč u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x 
Hrbovická x Majakovského“
9. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 980,55 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 980,55 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
980,55 tis. Kč u akce „Veřejné osvětlení - rozšíření“
10. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 2 186,46 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 186,46 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
2 186,46 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“
11. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 1 500,00 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1 500,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
1 500,00 tis. Kč u akce „Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO“
12. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
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zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 200,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 200,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
200,00 tis. Kč u akce „Prodloužení chodníku Svádov“
13. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 608,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 608,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 03 ve výši 608,00 tis. Kč u akce „Jízda na červenou – výměna
kamerových systémů“
14. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 227,67 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 227,67 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 ve výši 
227,67 tis. Kč u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x 
Hrbovická x Majakovského“

4. Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42
Původní číslo materiálu: 3

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

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
Mgr. Krsek: jsou nějaké byty vyčleněny přímo pro zaměstnance magistrátu?
- je z bytového fondu vyčleněná nějaká část pro zaměstnance města?
Ing. Dařílek: tento celý objekt v ulici Resslova 42 je určen jako služební byty pouze pro
zaměstnance obce, nebo zaměstnance MP, případně v některých věcech příspěvkových
organizací
Ing. Outlá: kolik je tam bytů?
Ing. Dařílek: máme okolo 20 bytů – zašlu Vám seznam všech služebních bytů, které jsou
v rámci přidělování
Mgr. Vlach: počítáte s určením člena rady pro výběr těchto bytů, tak jak je to ve statutech?
Ing. Dařílek: určení radního máme pouze pro byty zvláštního určení – k tomu je speciální
komise, k tomu by měl být určen radní
- původní rozdělování vydával pan tajemník
- pravomoc byla převedena a rozhodování o přidělení bytů je určeno RM
PhDr. Ing. Nedvědický: v případě našich krizových pracovnic jsme už rozhodovali jako rada
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1655/70R/21
Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu číslo 4.2 o velikosti 0+1 v ul. Resslova 42, Ústí nad Labem 
paní ******************************

5. „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o dílo 
Původní číslo materiálu: 4

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

Bc. Žirovnická: jedná se o uzavření dodatku ke smlouvě se zhotovitelem Rekonstrukce
bazénu v Jeslích
- vyskytly se nepředvídatelné vícepráce, které tento dodatek č. 2 vyřeší
p. Lazarová: prosím o historii této zakázky
Bc. Žirovnická: v roce 2007 byla zpracovaná projektová dokumentace od společnosti AZ
Consult, na základě této PD proběhlo 1. výběrové řízení na zhotovitele v červnu 2018
za hodnotu 8,5 mil. Kč bez DPH
- přihlásila se jedna společnost, která ovšem neprokázala kvalifikační podmínky, tudíž byla VZ 
zrušena
- následně vypsána 2. VZ také za 8,5 mil. Kč bez DPH v srpnu 2018 – přihlásila se společnost 
Develop plus s. r. o. – zřizovatel měl špatné zkušenosti z jiné akce – VZ zrušena
- v březnu 2019 vyhlášena 3. VZ na zhotovitele, předpokládaná hodnota byla navýšena na 11 mil. 
Kč bez DPH – žádný z dodavatelů se nepřihlásil – VZ zrušena
- v březnu 2020 vypsána 4. VZ na zhotovitele s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 12,6 tis. 
Kč bez DPH – přihlášena jedna společnost, která překročila hodnotu a nabídla cenu 16, 3 tis. Kč 
bez DPH – VZ zrušena
- poslední VZ, která byla vyhlášena na zhotovitele byla v dubnu 2020, předpokládaná hodnota 
plnění 16,5 mil. Kč bez DPH, přihlášeni 4 dodavatelé, vybrána společnost METALL QUATRO 
spol. s.r.o. – uzavřena smlouva na realizaci, nabídla cenu za
14, 997 tis. Kč, smlouva byla uzavřena v červnu 2020 a práce byly zahájeny v červenci 2020 – 
předáno staveniště
- v současném chvíli máme v rámci stavby profinancováno 9 mil. Kč
Ing. Outlá: je to obvyklé, že se o VZ investoři neucházejí nebo to byla výjimečná situace?
Bc. Žirovnická: řekla bych, že toto bylo mimořádné, původní cena byla poměrně nízká
Ing. Tošovský: nestává se to často, např. Přepážkové centrum – zadávací řízení proběhlo asi
3x, zde byl evidentně podhodnocen rozpočet, to byl zřejmě problém
Ing. Outlá: cena proti té první soutěži je jednou tolik?
Bc. Žirovnická: ano
Ing. Outlá: to je podle mne dost velký rozdíl
p. Lazarová: řekla bych, že cena byla opravdu podseknutá, protože po odkrytí se zjistilo
daleko více problémů
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- stavaři to věděli a nikdo se na zakázku nehlásil, protože věděli, že je prodělečná
Ing. Outlá: u přípravy projektu jsme schopni mít tu věc zpracovanou? ten100% rozdíl je
markantní
Ing. Tošovský: tato i minulá zakázka spadají do minulého vedení, kdy tam byly tyto chyby
- musíme se tomu co nejvíce vyvarovat, veškeré PD budeme dávat zkoumat našemu projektantovi, 
abychom předešli takovýmto situacím
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1656/70R/21
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“- uzavření Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. změnové listy č. 7 až 9, které jsou přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“, který je přílohou tohoto usnesení

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 29. 
4. 2016; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML1018700 ze dne 30. 6. 2016
Původní číslo materiálu: 5

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

Bc. Žirovnická: v roce 2017 byla uzavřena smlouva mezi statutárním městem a Palivovým
kombinátem o převzetí realizace staveb na jezeře Milada – centrální kanalizace
- v souvislosti s touto smlouvou je potřeba upravit smlouvy tak, aby Palivový kombinát vstoupil do 
těchto smluv jako 3. strana a nabyl práva o povinnosti k těmto smlouvám
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1657/70R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
ze dne 29. 4. 2016; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
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služebnosti inženýrské sítě č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě dne 29. 4. 2016
2. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016

B) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě dne 29. 4. 2016 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem Hrbovická 2, 403 39 
Chlumec a s městem Trmice, sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, který je přílohou 
tohoto usnesení
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem 
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec a s městem Trmice, sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 
Trmice, který je přílohou tohoto usnesení

7. Úprava Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Původní číslo materiálu: 6

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

Bc. Žirovnická: návrh úpravy vychází zejména z reakce na aktuální situaci spojenou
s COVID-19, kvůli které není možné sjednávat prezenční jednání Řídícího výboru do
Statutu a Jednacího řádu
- došlo k zohlednění v bodě 1.7 přípravy Integrované strategie pro rok 2021-2027
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1658/70R/21
Úprava Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o roli Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace při řízení 
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nástroje ITI

B) schvaluje
  

1. úpravu Statutu a Jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu

8. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace 
Původní číslo materiálu: 7

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

Bc. Žirovnická: jedná se o průtočku – přeposlání dotace domovům pro seniory, pečovatelské
Službě, azylovému domu pro matky s dětmi a DDM, p. o.
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1659/70R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 96 089,04 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 96 089,04 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje - 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 96 089,04 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2021 – 1. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 12 005,76 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 5 545,98 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 19 054,98 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 16 899,48 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 14 933,94 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 11 345,52 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 5 532,00 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 10 771,38 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 3 022,98 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
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takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 3 022,98 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 3 022,98 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – 1. splátka

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 508,14 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 508,14 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 508,14 tis. Kč

9. Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické k podepisování příkazních smluv uzavíraných u 
sociálních pohřbů
Původní číslo materiálu: 8

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

Bc. Žirovnická: město je ze zákona o pohřebnictví, povinno zajistit sociální obřad pro
zesnulé, o které se nikdo nepřihlásí, jelikož právo podepisovat příkazní smlouvy
nevyplývá z obecného zmocnění, které mám jako vedoucí odboru
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1660/70R/21
Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické k podepisování příkazních smluv 
uzavíraných u sociálních pohřbů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. uzavírání příkazních smluv s Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 
slušného pohřbení těla zemřelého, které zajišťuje obec dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 277/2017 Sb. v 
platném znění
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B) zmocňuje
  

1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
a) k uzavírání příkazních smluv dle bodu A) 1. tohoto usnesení

10. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a ZpDVPP
Původní číslo materiálu: 9

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

Bc. Žirovnická: DDM nám poslal písemnou žádost o souhlas zřizovatele, aby se mohli zapojit
do dotačního programu MŠMT
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1661/70R/21
Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a 
ZpDVPP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. vyhlášení výzvy MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 (č. 
j. MŠMT-1126/2021-2)

B) souhlasí
  

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Velká Hradební 1025/19, IČ 
75150131, do Výzvy MŠMT dle bodu A) tohoto usnesení
2. s podáním žádosti o dotaci Domem dětí a mládeže a Zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací do výzvy dle bodu A) 
tohoto usnesení ve výši 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu

11. Konec těžby uhlí 2033
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora
Diskuse proběhla.

Hausenblas MBA: mimo naše kompetence, ale vyjadřujeme náš názor na to, že by bylo
vhodné ukončit těžbu uhlí co možná nejdříve
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- téměř veškerá energie, která se vyrobí z uhlí, se okamžitě vyváží mimo území ČR
- zdroj příjmů pro podnikatele s energií, mimo jiné jedna z nich je ČEZ
- dopad na zdraví lidí
- Uhelná komise doporučila vládě rok 2038, ve vládě je méně než polovina hlasů, která by byla 
ráda, aby se ukončila těžba uhlí již v roce 2033
- ani o tomto termínu vláda rozhodovat nebude, rozhodne trh a konec bude pravděpodobně dříve
- pokud vláda bude indikovat termín ukončit dříve, dojde rychleji k aktivování mechanismu, které 
budou kompenzovat sociální dopady a důsledky – týká se to především našeho regionu
- prosím o podporu stanoviska, kdy žádáme vládu o to, aby přistoupila k ukončení v termínu roku 
2033
- k materiálu je přiložena DZ
Mgr. Krsek: chtěl bych podpořit kolegu, protože v zájmu občanů Ústeckého kraje je, se této
zátěže co nejdříve zbavit, protože to, že někdo vydělává na vývozu elektřiny je
přímo úměrné s kvalitou životního prostředí u nás na Severu Čech
p. E. Nováková: rozumím ochraně životního prostředí, ale v případě, že se to posune o těch 5
let, tak jak budou ochráněni ti zaměstnanci, kteří tam pracují?
- počítá se s nějakou ochranou těch zaměstnanců?
Hausenblas, MBA: v zásadě to znamená, že se bude velmi pomalu pracovat teď a celá ta
záležitost se posune v čase do budoucnosti
- v bodě B) žádáme vládu, aby zajistila osoby, které budou postiženy s ohledem na útlum těžby, 
například výsluhové příspěvky pro tyto zaměstnance, kteří přijdou o práci a další
Ing. Tošovský: v tomto bodě se asi zdržím
- nejsem zásadně proti
Hausenblas, MBA: stejně o tom rozhodne trh a ne vláda
- jde o to se na uzavření připravovat dříve
- emisní povolenky – splnění emisních cílů
Ing. Tošovský: významným momentem bude spuštění dalších bloků jaderných elektráren, což
v té situaci může také mnohé změnit
Mgr. Krsek: k té zaměstnanosti – vláda na to musí být připravená
- po zastavění těžby nebudou doly opuštěné – rekultivace těžby – obrovské množství lidí – 
obrovské množství peněz
- měl by být připraven velký fond na rekultivaci krajiny
Mgr. Vlach: k tomuto bodu se zdržím hlasování
Mgr. Ševcovic: problém není tak ta těžba, ale to spalování, protože uhlí je důležitá chemická
surovina v chemickém průmyslu
- problém ČR je, že zatím nemáme náhradní energetické zdroje, které by mohly nahradit výrobu 
energie
- nemělo by se tlačit na zajištění jiných zdrojů
Hausenblas, MBA: jaderný blok, pokud bude kdy postaven, tak bude postaven výrazně po
době, kdy dojde k útlumu v těžbě uhlí
- výroba elektrické energie bilance energetická ČR je výrazně přebytková, vyvážíme zhruba 20% 
veškeré výroby a způsob, jak se dá utlumit těžba, respektive jeho spalování – existuje studená 
záloha, teplá záloha
- nejrychlejší zdroje jsou plynové elektrárny, dá se postavit během 3 let a jedná se o špičkový 
zdroj, který se dá dobře regulovat
- další zdrojem jsou coal regenerace – největší perspektiva – výroba el. energie, ale také tepla – 
decentralizované zdroje
- budu respektovat jakékoli rozhodnutí rady
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Ing. Outlá: měli bychom to směřovat k roku 2033, já jsem pro, abychom vyjádřili názor
opustit tuto cestu co nejdříve
Hausenblas, MBA: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 4 Návrh byl přijat

1662/70R/21
Konec těžby uhlí 2033

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s navrženým termínem konce uhlí 2038 a vyzývá vládu, aby přijala termín konec uhlí v 
roce 2033.

B) žádá
  

1. o to, aby vláda pověřila příslušné členy vlády přípravou opatření, které zajistí sociální 
situaci osob, které budou útlumem těžby a spalování uhlí postiženi (například včetně 
výsluhových příspěvků pro všechny zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, 
kteří přijdou o práci)

2. vládu, aby intenzivně řešila využití evropských zdrojů financí pro potřebnou 
transformaci, se speciálním akcentem transformace teplárenství, které se týká všech krajů

12. Různé
Diskuse proběhla.

Hausenblas, MBA: Zimní stadion – místní šetření za účasti experta
- vznikla fiše na veřejné osvětlení
- způsob jakým bychom mohli efektivně řešit Zimní stadion
- investice, které mají velmi rychlou návratnost, oprava osvětlení nad ledovou plochou, která svítí 
od rána do večera – návratnost cca 3,5 roku
- jsou tři možnosti jak postavit přístavbu k Zimnímu stadionu
- první Padok – odpadá
- druhá Typizovaná hala – možné získání větších dotačních prostředků, nevýhoda je, že se do jejího 
projektu nedá zasahovat – žádný souběh s existující budovou, omezení projektem, který už existuje
- další možnost je postavit budovu jako přístavbu – umožní 2 rolby, ne 4 – úspora cca 5 mil. Kč, 
můžeme používat sociální zařízení
- tento zimní stadion jako jediný v ČR má rozměry plochy, která je výrazně větší než plochy, která 
se má používat
- existuje jakýsi kanadský rozměr, který je o něco menší a tím pádem se sníží spotřeba plochy asi o 
1/3 co se týče energetiky
- výměna plochy by stála cca 8 mil. Kč včetně technologie – umožnila by to, že by se do 
stávajícího zdroje chladu, který tam je, do té místnosti vešla technologie chladu pro obě dvě 
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budovy – optimalizace chlazení na stávající zimní stadion na nejnovější technologii – snížení 
spotřeby, ušetření prostoru v chladírně – možnost umístění kaskádové jednotky, která by vytvářela 
chlad pro tu druhou ledovou plochu
- další návrh instalace energetického centra – možnost napojení všech domovů důchodců, školy, 
parkovacího domu, tenisové haly, nové ledové plochy, fotbalového stadionu místní samostatná 
energetická utilita
- návrh na vytvoření pracovní skupiny – vyšlo by se ze studie – doplnění o potřeby
- ubytování 50 lidí – ekonomická návratnost, sál pro krasobruslaře, posilovna, atd.
- mechanismus: druhá ledová plocha by byla v provozu celý rok – po většinu roku energetické 
pokrytí ze zdroje na střeše
- technologické zrekonstruování toho, co máme, snížení nákladů celého provozu, dostavění 
skořepiny ledové plochy
- dotaz, jestli byste chtěli působit v takovéto pracovní skupině, která by dala dohromady zadání pro 
rozšíření studie – podklady pro projekt
- okamžitá realizace: výměna osvětlení v Zimním stadionu – v červenci hotové
Ing. Tošovský: budu rád spolupracovat na této problematice
- bývalá jídelna – přepážkové centrum
- nevím, jestli se schválená podoba dnešního přepážkového centra shoduje s problematikou 
covidu-19?
- možná diskuze a zapojení do OPŽP
- k předchozímu bodu – pomohly kotlíkové dotace, doporučuji v nich pokračovat – výměna na 
tepelná čerpadla – dobrý program
Mgr. Krsek: reakce k pracovní skupině – doporučení dvou zástupců, kteří by hodnotili
architektonické hodnoty
- Zimní stadion je dílem Josefa Zemana – přední tvůrce mimořádných ocelových konstrukcí
Mgr. Vlach: rád bych pokračoval v práci na grafickém vizuálu města – důvod na svolání
schůzky s možnými organizátory soutěže – možnost vyjasnění názorů na tuto věc
- pro město máme aktualizovanou nabídku, k plnění by mohlo dojít v polovině letošního roku
- přeposlání podkladů a návrh schůzky pro ty, kteří o to budou mít zájem
Hausenblas, MBA: otázku vizualizace města podpořím – zapojení městských částí –
synchronizace města s univerzitou
Mgr. Krsek: rád bych se zúčastnil schůzky na vizuál – důležitá záležitost
- problém s univerzitou – má mladý vizuál cca do 5 let
- vyzívám kolegy ke spolupráci – témata pro zadání soutěže na vyčerpání dotace pro univerzitu
- seznámení s výslednými tématy
Mgr. Ševcovic: potvrzuji zájem být v nějaké pracovní skupině ohledně úpravy Zimního
stadionu
PhDr. Ing. Nedvědický: k tomu vizuálu – měla by to být kvalitní soutěž, která bude za nás
organizována profíkem – vizuál pro celé město, nikoli jen pro logo
- v okamžiku, kdy bude soutěž probíhat, bude změna znamenat náklady v řádech desítek milionů
Hausenblas, MBA: řešil bych to tak, že by se na tom pracovalo několik let – postupné
najíždění na nový vizuál – horizont 3-5 let – náklady se minimalizují
Ing. Outlá: jsem ráda, že se město k této iniciativě hlásí
- pokud to bude myšleno tak, že se to bude týkat i MO, tak to vítám
Hausenblas, MBA: myslím, že pokud by do toho obvody nešly, tak by to nemělo cenu
- důležité i příspěvkové organizace
p. Lazarová: myslím, že pokud budou obvody patřičně informováni, tak do toho půjdou
PhDr. Ing. Nedvědický: náročné hledání shody se všemi
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- můj velký vzor je v tomto Ostrava, Jihlava a samozřejmě Praha

Ověřovatelé zápisu:

Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

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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