Statutární město Ústí nad Labem

Zápis
z 72. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 22. 3. 2021
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek
primátora
Zapisovatelé:
Zahájení

Mgr. Martin Krsek

Kateřina Nedvídková, KP

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.
Schválení programu
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 72.
schůze Rady.
Diskuse neproběhla

.

Dodatečně byly zařazeny body:
41. Plnění úkolů uložených radou města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ
42. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
43. Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb - Cíl 4 - Podpora mobility - DS Chlumec, p. o.
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
44. Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb - Cíl 5 - Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních
služeb - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
Hlasování o doplnění bodů č. 41, 42, 43, 44 do programu jednání: 9, 0, 0
Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 41 za před č. 1 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
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- bodu č. 42 za bod č. 12 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 43 a 44 za bod č. 34 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).
Hlasování o předřazení bodů: 9, 0, 0

Schválený program:
1.

Plnění úkolů uložených radou města

2.

Rozpočtová opatření KT

3.

Rozpočtové opatření FO – převod účelově určených a zasmluvněných finančních
prostředků z roku 2020

4.

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

5.

Veřejná zakázka „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

6.

Rozpočtové opatření městské policie

7.

Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového
rozpočtu - nezasmluvněné)

8.

Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového
rozpočtu - zasmluvněné, nečerpané finanční prostředky

9.

Rozpočtové opatření ODM - uspořené prostředky - údržba komunikací

10.

Rozpočtové opatření ODM - zasmluvněné akce - údržba komunikací

11.

Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno

12.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1890/1 a p. č. 1896/18 v k. ú. Klíše

13.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice

14.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti

15.

Porušení rozpočtové kázně – Žádost o prominutí penále SK KAMURA RYU SHOTOKAN,
z.s.

16.

Rozpočtové opatření OŠKS

17.

Rozpočtové opatření OŠKS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku
2020

18.

Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním
v roce 2021

19.

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21
let (šeky)

20.

Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města Ústí
nad Labem

21.

Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku
2020
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22.

Rozpočtové opatření FO – zapojení finanční podpory z Národního programu Životní
prostředí SFŽP ČR

23.

Rozpočtové opatření OMOSRI a OÚPSŘ

24.

Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP

25.

Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků SFŽP z
projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem"

26.

Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí nad
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci projektu
„Vybudování multimediální a ICT učebny“

27.

Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí
nad Labem, příspěvkové organizaci

28.

Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkovým
organizacím z oblasti školství

29.

Rozpočtové opatření OMOSRI – úspora finančních prostředků v roce 2020

30.

Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí nad
Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci
projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory“

31.

Prioritizace záměrů města Ústí nad Labem pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace v období 2021-2027

32.

Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 za rok 2019

33.

Dodatek č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem pro
záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.

34.

Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci OP Potravinové a
materiální pomoci a uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK

35.

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy
Sluníčko na dobu určitou

36.

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy
Karla IV. na dobu určitou

37.

Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb - Cíl 4 - Podpora mobility - DS Chlumec, p. o.

38.

Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb - Cíl 5 - Pořízení automobilů pro poskytovatele
sociálních služeb - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.

39.

Rozpočtové opatření KP – MRS Vstupenky Ústí

40.

Rozpočtové opatření KP a KT

41.

Rozpočtová opatření KP

42.

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACÍ
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem + Smlouva
o dotace
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43.

Porušení rozpočtové kázně – HASIČI – ZÁCHRANÁŘI, z.s.

44.

Nominace člena Pracovní skupiny Vzdělávání

45.

Různé

Hlasování:

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

1. Plnění úkolů uložených radou města
Původní číslo materiálu: 41
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: tradiční materiál ohledně plnění úkolů
- bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1664/72R/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
2. Rozpočtová opatření KT
Původní číslo materiálu: 1
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: podrobný popis v DZ
Ing. Outlá: návrh, aby se mzdové prostředky v bodě 2 nepřeváděly do rozpočtu KT, ale
ponechaly se jako rozpočtová rezerva
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Outlá: předkládá protinávrh: schvaluje bod 1, bod 4 a 5 a body 2, 3 přesunout do rezervy
Hlasování o protinávrhu Ing. Outlé: 9, 0, 0
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1665/72R/21
Rozpočtová opatření KT
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 560,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 560,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 560,00 tis.
Kč v položce Provozní výdaje
2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 989,16 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 4 989,16 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 4 989,16
tis. Kč v položce Městský informační systém
3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 100,00 tis.
Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů KT ve výši 100,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk. č. 04 o částku 100 tis. Kč na akci
„Kamerový systém Archiv města UL“
4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru ve výši 4 900 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů (KT – mzdové prostředky) ve výši
4 900 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 4 900 tis. Kč
v položce Finanční rezerva (vázáno pro KT – mzdové prostředky)
5. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru ve výši 1 700 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů (KT – povinné pojistné) ve výši 1
700 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1 700 tis. Kč
v položce Finanční rezerva (vázáno pro KT – povinné pojistné)
3. Rozpočtové opatření FO – převod účelově určených a zasmluvněných finančních
prostředků z roku 2020
Původní číslo materiálu: 2
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: na Kotlíkové půjčky, v loňském roce nevyčerpané peníze ze Státního fondu
životního prostředí – zbytek nutné zapojit do rozpočtu letošního roku, abychom s tím
mohli dále nakládat
- jedná se o částku 2,3 mil. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1666/72R/21
Rozpočtové opatření FO – převod účelově určených a zasmluvněných finančních
prostředků z roku 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru k zapojení účelově určených a zasmluvněných,
ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 2 309,50 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 2 309,50 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk.č. 05 o částku 2
309,50 tis. Kč u akce „Kotlíkové půjčky“

4. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 3
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: RO k zapojení poskytnutí prostředků MO město ve výši 10 170,-Kč na azylové
středisko v Předlicích
- pravidelně opakující se materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1667/72R/21
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s
azylovým zařízením na jejím území ve výši 10,17 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,17 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10,17 tis. Kč, určené pro
azylové zařízení Předlice
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5. Veřejná zakázka „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 4
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: VZ vyhlášena formou zjednodušeného podlimitního řízení
- předpokládaná hodnota VZ byla 5 100 000,-Kč bez DPH
- nabídku poslalo celkem 8 uchazečů
- nejlevnější je společnost STRABAG a.s. s nabídkovou cenou na realizaci ve výši 3 101 050,-Kč
bez DPH
p. Lazarová: tato společnost už pro nás nějaké zakázky dělala?
Mgr. Nováková: jsem přesvědčena, že ano
PhDr. Ing. Nedvědický: jsem si jist, že dělala pod Větruší padající svah
- my ve VŘ počítáme s formální brzdou, že nechceme akceptovat vysokou míru vícenákladů?
Mgr. Nováková: cena by neměla být navyšována
- mnohdy se odhalí práce, které nebyly předmětem nacenění – uzavření dodatku ke smlouvě o
navýšení ceny
- co bylo v předmětu naplnění nelze již zvýšit
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1668/72R/21
Veřejná zakázka „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr
dodavatele
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Na Návsi,
Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ takto:
1. STRABAG a.s.
2. Silnice Topolany a.s.
3. Metrostav Infrastructure a.s.
4. SWIETELSKY stavební s.r.o.
5. EUROVIA CS, a.s.
6. STREET s.r.o.
7. DOKOM FINAL s.r.o.
8. Raeder & Falge s.r.o.
B) rozhoduje
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1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s
názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním
místě v pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČ: 60838744, s nabídkovou cenou ve výši 3 101 050,- Kč bez DPH
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná
oprava vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, a následné uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy,
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
6. Rozpočtové opatření městské policie
Původní číslo materiálu: 5
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.
Ing. Bakule: materiál řeší finanční prostředky, na základě kterých jsme objednávali výstrojní
materiál (zimní boty, zimní bundy, zimní rukavice, zimní ponožky, služební opasky a zimní
kombinézy), který nebyl proplacen do konce roku 2020
Ing. Outlá: jedná se o standardní situace, že se finanční prostředky převádějí do příštího roku?
- požadavek na zimní výstroj- obdrželi je příslušníci?
Ing. Bakule: zimní výstroj obdrželi všichni, toto byla výjimečná situace, hlavně z důvodu
pandemie
- výstroj už byla vydaná
- co se týče zimních výstrojních součástek, tak se pořizují dopředu tak, aby je strážníci začátkem
zimního období měli nafasované
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1669/72R/21
Rozpočtové opatření městské policie
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v
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roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 94,70 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 94,70 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 94,70 tis. Kč v
položce Provozní výdaje
7. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového
rozpočtu - nezasmluvněné)
Původní číslo materiálu: 6
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: převod finančních prostředků, které byly uspořené a nejsou zasmluvněné pro
následné období
- jedná se o převody částky 500 tis. Kč, které byly uspořeny z prominutí nájmu Severočeskému
divadlu s.r.o. – TRANSFER
- následné použití na úhradu nákladů na akci kácení (54 ks topolů) a nová výsadba stromořadí
(výsadba 50 ks stromů a 30 keřů) u cyklostezky v Sebuzíně
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1670/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část
výdajového rozpočtu - nezasmluvněné)
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši
500,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 500,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - oddělení
evidence majetku o částku 500,00 tis. Kč
8. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového
rozpočtu - zasmluvněné, nečerpané finanční prostředky
Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: jedná se o finanční prostředky, které již byly v roce 2020 zasmluvněny, ale
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nebyly vyčerpány
- jedná se o převod částky 4 900, 08 tis. Kč
- rozhodné položky tvoří: opravy a údržby – oprava elektrických sítí v krematoriu, PD na pochozí
plochu, střechu, dendrologický a biologický posudek v ulici Truhlářova, zbytek podrobně popsán v
DZ
- většinou se jedná o doplatky energií
Ing. Outlá: jak je to s vyúčtováním? Jedná se o doplatky? Platíme nižší zálohy, než je třeba?
Ing. Dařílek: v některých částech jsou to měsíční platby, které spadají do prosincových plateb
a jsou uhrazeny fakturačně až v lednu
PhDr. Ing. Nedvědický: krematorium – berte to prosím jako informaci – zda už vyjednáváme
o té rekuperaci alespoň ve vztahu k té první peci?
- jsou dotační tituly na energetické úspory a ta rekuperace by pro nás mohla znamenat úspory
Ing. Dařílek: zahájeno poptávkové řízení na zpracovatele PD na rekuperaci stávajícího
zařízení a zároveň na demontáž dvou starých nefunkčních linek, následné řešení
kremační linky
- první fáze zjistit, zda je použitelné něco ze stávajícího zařízení, pokud ne, tak na kompletní
zařízení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1671/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část
výdajového rozpočtu - zasmluvněné, nečerpané finanční prostředky
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku k zapojení
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 4
900,08 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 900,08 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku - oddělení
evidence majetku o částku 4 900,08 tis. Kč
9. Rozpočtové opatření ODM - uspořené prostředky - údržba komunikací
Původní číslo materiálu: 8
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: prostředky, které byly uspořené, ale nejsou zasmluvněné
- uspoření finančních prostředků ve výši necelého 1 milionu Kč, protože nedošlo k čerpání na
nákup bezkontaktních karet pro seniory nad 70 let, DP v minulém roce používal zatím karty od
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smluvního dodavatele
- nákup bezkontaktních karet bude realizován v roce 2021
- uspořené finanční prostředky na zimní údržbu – vráceny zpětně do zimní údržby
- část finančních prostředků z čištění bude použita na nákup vozidla pro potřeby krematoria
- zvýšená nabídka pohřební služby – zdarma svoz nebožtíků
- finanční prostředky na úseku údržby pěších komunikací, byly plánovány na provedení 2. etapy
velkoplošné opravy chodníku v ul. Londýnská
- finanční rezerva pro připravovanou velkou opravu ochranných nátěrů ocelové konstrukce
Mariánského mostu
- v současné době tato rezerva činí 20 mil. Kč
- předpoklad zahájení realizace této náročné opravy je v roce 2022
- oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě u ul. Pražská ve výši 4 mil. Kč
- část finančních prostředků na provádění nově nařízených diagnostik asfaltových povrchů –
kritické látky – svoz na skládku
Ing. Outlá: proč došlo k úsporám na položce čištění komunikací?
Ing. Dařílek: v rámci covidové situace některé práce nebyly provedeny, poněvadž smluvní
dodavatel nebyl schopen zajistit kapacitně tuto činnost
Ing. Outlá: co se týče mostů a lávky v současné době jsou zde i finanční prostředky na
realizaci opravy předpolí lávky pro pěší na železničním mostě u ul. Pražská 4, nestálo
by za to, uvažovat o prodloužení lávky až za komunikaci?
Ing. Dařílek: v současné době máme z té lávky hotové 2/3
- před dvěma lety rekonstrukce dřevěné podlážky – repase
- oprava betonových částí na střekovské straně
- z mostních prohlídek nám vychází velmi kritická část na straně ústecké
- následné investiční záměry, není zpracovaná PD - jednalo by se o mnohem náročnější finanční
záležitost
- co se týče rekonstrukce mostu E. Beneše, tak pěší budou mít postavenou náhradní lávku –
převedení veškerých sítí
Mgr. Krsek: neoficiálně předběžně jsme jednali s představiteli Správy železnic, kteří ten
záměr rekonstruovat a přestavět nástup na Železniční most i s překonáním křižovatky
nerozporovali ve smyslu problematiky
- otevřena otázka otevření druhé pěší lávky, která byla po povodních 2002 zdemontována možnost rozdělení Železničního mostu na chod pro pěší a cyklisty
- vzhledem k dlouhodobé absence Benešova mostu – výhodné
- nestálo by za úvahu tuto věc ještě probrat i z jiného úhlu?
Ing. Dařílek: možné úpravy lávky na návodní straně železničního mostu je možné, ale my
potřebujeme vyřešit opravu předpolí (blíží se k havarijnímu stavu) – červená karta od
stavaře povede k tomu, lávka může být uzavřena
- zachování provozu s ohledem na přístup na střekovskou stranu a investiční akci můžeme potom
následně zadat
p. Lazarová: dotaz, zda ta lávka, která bude v budoucnu, umožní využívání pro cyklisty nebo
zda je jen dočasná?
PhDr. Ing. Nedvědický: rozhodně nezůstane, pouze po dobu rekonstrukce mostu
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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1672/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - uspořené prostředky - údržba komunikací
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 999,98 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 999,98 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
999,98 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 230,23 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 2 230,23 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2
230,23 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 500,00 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 1 500,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení
evidence majetku o částku 1 500,00 tis. Kč
B) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku ve výši 27 731,52 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 27 731,52 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 27
731,52 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
C) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 19. 4. 2021
10. Rozpočtové opatření ODM - zasmluvněné akce - údržba komunikací
Původní číslo materiálu: 9
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: jedná se o zasmluvněné akce – část pro schválení v RM a část pro schválení v
ZM
- v části A) 4 Na úseku rozvoje cyklistiky jsou zasmluvněny finanční prostředky na zpracování PD
na Pumptrack ÚL – necelých 52 tis. Kč
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- 2 800 tis. Kč na úpravu cyklotrasy zadní část komunikace za městským stadionem
- zbylá část prostředků určena na technický dozor, na VoZP
- vyčleněny finanční prostředky na opravu chodníku v ul. Dlouhá pod Krajským úřadem
Ústeckého kraje
Hausenblas, MBA: oblast zimního stadionu – příprava finálního odsouhlasení generelu celé
oblasti
- příprava cyklostezky 5 nebo více let
- plánujete teď tu akci spustit?
Ing. Dařílek: my tuto akci máme již vysoutěženou
Hausenblas, MBA: já bych potřebovat tuto věc minimálně ještě měsíc nespustit, protože tam
řeším rezervy v územích
- jak se k tomu postavit?
Ing. Dařílek: mohu na poradu přinést přehled toho, co se provádí, co je vysoutěženo
- myslím, že to do rozvoje území nezasahuje
- jedná se o obnovu stávajícího majetku
- přinesu přehlednou situaci, kde se co opravuje
PhDr. Ing. Nedvědický: nepředpokládáme, že by most zasahoval do území, které
spracováváte
- most je v havarijním stavu
- doporučuji postup, teď to schválit a vy si ty bližší záležitosti z hlediska rezervy v tom území
projdete s Ing. Dařílkem
Ing. Outlá: dotaz ohledně PD na Pumptrack uvažuje se o tom na Střížovickém vrchu?
Ing. Dařílek: ano, ve stejné oblasti
PhDr. Ing. Nedvědický: zlikvidujeme staré a uděláme nové?
Ing. Dařílek: přesně v tomto smyslu to má být postaveno v normových věcech
PhDr. Ing. Nedvědický: šlo mi o zábor toho veřejného prostoru, jestli to budeme směřovat do
v místech, kde teď něco je a my to místo zlepšíme?
Ing. Tošovský: Pumptrack je plánován na tom místě, kde teď je
Ing. Dařílek: včetně prověření, že to splňuje požadavky na něco, co je tam oficiálně
- v souladu s ÚP, stanovisky s životního prostředí
- PD s prověřením všech těchto možností
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1673/72R/21
Rozpočtové opatření ODM - zasmluvněné akce - údržba komunikací
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 544,18 tis. Kč do rozpočtu
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
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nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 544,18 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
544,18 tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 600,00 tis. Kč do rozpočtu
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 600,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
600,00 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 531,63 tis. Kč do rozpočtu
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 531,63 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
531,63 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 3 352,66 tis. Kč do
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 352,66 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 3
352,66 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 3 100,00 tis. Kč do
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 100,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o
částku 3 100,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“
B) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 14 099,72 tis. Kč do
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 14 099,72 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 14
099,72 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
C) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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Termín: 19. 4. 2021
11. Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 10
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: jedná se o objekt bývalé taneční školy
- na základě žádosti společnosti HELGOS s.r.o. je RM předkládán nesouhlas k vyhlášení záměru s
ohledem na to, že neumožňuje využití tohoto objektu ÚP
Mgr. Vlach: k přílohám OMOSRI zmínilo důvod, že je v areálu plánována pečovatelská
služba
- pečovatelská služba přejde do areálu v ul. Hoření, to znamená, že my už na tomto důvodu využití
netrváme
Ing. Outlá: myslím, že bychom vůbec neměli prodávat majetek
- mělo by se hledat jiné využití pro tento objekt
Ing. Dařílek: objekt poptáváme z hlediska pronájmů, prodeje již dlouhou dobu, žádný zájemce
k tomu nebyl
- naposledy před plánovanou rekonstrukcí na pečovatelskou službu jsme měli v té spodní části
pronajaté nějaké místnosti
- my se k těm pronájmům z větší pravděpodobnosti vrátíme, aby objekt predikoval nějaký zisk
- minulý týden přišla žádost na využití jako občanské vybavení – budeme jednat s tím
potencionálním uchazečem, který by ten objekt chtěl využít
PhDr. Ing. Nedvědický: v tomto momentě bychom měli umožnit jakékoli využití toho objektu
a on vždy narazí na stanovisko OMOSRI, které má vypracovaný projekt na využití pro
pečovatelskou službu
- blokován pouze tímto jediným rozhodnutím
- mělo by následovat rozhodnutí RM, že se rozhodnutí k využití na pečovatelskou službu revokuje,
nebo něco podobného?
Ing. Dařílek: je buď na RM při jednotlivém případu, že toto stanovisko nebere v potaz a
rozhodne o pronájmu nebo prodeji a nebo by RM musela sdělit OMOSRI, že tato
investice již nebude plánována, že ten projekt zakonzervuje nebo že je pro město již
nevyužitelný
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1674/72R/21
Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno:
a) pozemek p. č. 861/160 o výměře 333 m2
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b) budova čp. 795 umístěná na pozemku p. č. 861/160
c) pozemek 861/161 o výměře 208 m2
za účelem rozšíření firemního zázemí pro administrativní a servisní činnost společnosti
12. Záměr prodeje pozemků p. č. 1890/1 a p. č. 1896/18 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: s ohledem na nesouhlas s využitím v prodeje na stavbu k bydlení, je RM
předložen tento záměr k neschválení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1675/72R/21
Záměr prodeje pozemků p. č. 1890/1 a p. č. 1896/18 v k. ú. Klíše
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 1858 m2 z celkové výměry 6240
m2 a pozemku p. č. 1896/18 o výměře 145 m2, oba v k. ú. Klíše za účelem stavby na
bydlení
13. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice
Původní číslo materiálu: 12
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: žadatelé by rádi prováděli údržbu této zeleně
- vzhledem k tomu, že jsou majitelé sousedních pozemků, tak aby to bylo v uceleném režimu
- MK doporučuje RM schválit záměr pronájmu
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1676/72R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 130 m2 z celkové výměry 8145
m2 v k. ú. Všebořice za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
c) předmětná část pozemku nebude oplocena
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí
nad Labem
e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
14. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
Původní číslo materiálu: 42
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: k dnešnímu dni v souladu se stanovy společnosti končí mandát dvěma členům
DR, jedná se o zaměstnance společnosti
- DP provedl nové volby, RM předložen návrh v souladu se zákonem a stanov opět zvolit členy na
4 roky
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1677/72R/21
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) konstatuje
1., že ke dni 22. 3. 2021 skončí mandát členům dozorčí Bohuslavu Bašusovi a Františku
Dvořákovi uplynutím čtyřletého období
B) volí
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. a v
souladu s čl. VI odst. 6 písm. f) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a. s.
1. Bohuslava Bašuse, nar. 9. 10. 1959
a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke dni 23.
3. 2021
2. Františka Dvořáka nar. 30. 4. 1965
a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. ke dni 23.
3. 2021
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15. Porušení rozpočtové kázně – Žádost o prominutí penále SK KAMURA RYU
SHOTOKAN, z.s.
Původní číslo materiálu: 13
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: v roce 2016 ZM rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 50.000,-Kč pro SK
KAMURA-RYU SHOTOKAN, z. s. na GRAND PRIX KARATE
- u tohoto žadatele bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně – odevzdání vyúčtování až po 126
dnech po stanoveném termínu
- za toto porušení vyměřena částka ve výši 5 000,-Kč
- udělení penále maximálně do výše původního porušení rozpočtové kázně
- žadatel požádal o prominutí penále, zaplatil správní poplatek ve výši 1000,-Kč
- dlouhodobě se potýkáme s tím, že nestíháme kontrolovat objem poskytnutých dotací
- mým požadavkem bylo zkontrolovat co nejvíce starých poskytnutých dotací, proto zde máte tuto
žádost z roku 2016
- s Mgr. Vlachem řešíme změnu v systému vyúčtování, aby to odpovídalo 21. století
- potřeba říci limit kontrolovaných žádostí
- snaha o nastavení tak, jak to mají na Kraji
- chybí nám bod B) ukládací stanovisko na Mgr. Ševcovice, že předloží materiál do ZM dne 19. 4.
2021
- návrh na usnesení v upraveném znění
Ing. Tošovský: s ohledem, že jde o malou částku a prodlevu již mnoho let, tak navrhujeme
variantu č. I: souhlasí s prominutím penále v plné výši
Mgr. Krsek: chci se zeptat, jestli tento příjemce dotací opakoval podobné prohřešky při
vyúčtování?
Ing. Kohl: tento příjemce neměl nikdy žádný problém
PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o roku 2016, podmínky napravil, proč to musíme mít na
stole k řešení zrovna dnes a ne v roce 2017, 2018, 2020?
Ing. Kohl: tento žadatel se dostal ke kontrole až v roce 2020
PhDr. Ing. Nedvědický: my jsme ale věděli už v roce 2016, že nám nezaplatil
- od roku 2016 jsme mu neměli dávat žádnou jinou formu podpory
Ing. Kohl: on je v případě, že my to zkontrolujeme, že on nezaplatí – porušení rozpočtové
kázně, tak tehdy, kdy se stává dlužníkem a nemá nárok na žádnou jinou podporu
PhDr. Ing. Nedvědický: my jsme v roce 2016 přišli na to, že on zaplatil o 126 dnů později
- my jsme tedy neudělali primárně kontrolu, abychom zajistili naše prostředky?
Ing. Kohl: ano, kolegyně si vyberou větší dotace než 50 tisícové
PhDr. Ing. Nedvědický: nikdy jsem si nevšiml, že by se zde krátily dotace třeba klubům, kteří
berou miliony od města
- mám pochyby o kontrole, v případě, že víme o porušení rozpočtové kázně, mělo by se to prioritně
prošetřit
Ing. Kohl: v předchozích letech jsme ještě neměli referentku na kontrolu porušení rozpočtové
kázně
Ing. Outlá: jaká je obecně úroveň dokladů, které se přikládají k tomu vyúčtování?
- je tam velká chybovost?
Ing. Kohl: chybovost je vysoká
- dají nám kopii dokladů, různé lhůty, zdržení
- většinou se jedná o administrativní chyby
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Ing. Outlá: kolik dotací váš úsek zpracovává?
Ing. Kohl: jestli myslíte v počtu žadatelů, tak v sociální oblasti je to 70 žádostí, ve sportu je to
zhruba 3 800 šeků, zbytek 100 žádostí ostatních, v kultuře 50 žádostí
Ing. Outlá: kolik vašich podřízených se tím zabývá?
Ing. Kohl: na každou oblast jsou to dva lidé, takže dohromady 6 kolegyň
- návrh na usnesení v upraveném znění: doplnění k variantám bod A) varianty a bod B) ukládá
Mgr. Ševcovicovi předložit materiál dle bodu A) do ZM dne 19. 4. 2021
Mgr. Vlach: protinávrh: bod A) souhlas varianta č. I, bod B) zůstává
Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha: 9, 0, 0
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1678/72R/21
Porušení rozpočtové kázně – Žádost o prominutí penále SK KAMURA RYU
SHOTOKAN, z.s.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s prominutím penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, podle § 22
odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu SK KAMURA RYU SHOTOKAN, z.s.,
IČ: 661 10 351, na realizaci akce „XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 – GRAND
PRIX KARATE ÚSTÍ N.L.“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1018301,
stanoveným platebním výměrem č. 1/2021/OŠKS. v plné výši, tj. 5.000,- Kč
B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 19. 4. 2021
16. Rozpočtové opatření OŠKS
Původní číslo materiálu: 14
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: v roce 2020 jsme dostali od Spolchemie částku ve výši 300 tis. Kč na propagaci
vánoc 2020
- z částky muselo být uhrazeno DPH – jednalo se o vedlejší hospodářskou činnost
- částka, kterou bychom potřebovali převést do letošního roku je 247, 93 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Stránka 19 z 51

Statutární město Ústí nad Labem

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

1679/72R/21
Rozpočtové opatření OŠKS
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení
finančních prostředků vytvořených v roce 2020 z účtu VHČ do neinvestiční části
výdajového rozpočtu roku 2021 ve výši 247,93 tis. Kč takto:
a) zapojení zisku z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) ve výši 247,93 tis. Kč z reklamy a
propagace v roce 2020
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a
sociálních služeb, oddělení kultury a sportu, o částku 247,93 tis. Kč v položce Oblast
kultury
17. Rozpočtové opatření OŠKS – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku
2020
Původní číslo materiálu: 15
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
- materiál byl stažen
18. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám
sociálním v roce 2021
Původní číslo materiálu: 16
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: ZM nám schválilo na dotace částku 9 535, 6 tis. Kč
- podáno 70 jednotlivých projektů
- registrované sociální služby 27 žádostí (63 služeb)
- podpora rodiny 7 žádostí
- u kontroly vyřazeny 3 žádosti a jedna služba pro registrované sociální služby a dvě pro podporu
rodiny
- jednalo se o překročení maximální výše požadované dotace
- spolufinancování z 30% na 15% a to oni překročili
- z procesu hodnocení vypadly dvě služby
- objem žádostí je natolik velký, že jsme Vám je neposílali kvůli velkému objemu dat
- návrh na usnesení v upraveném znění: chybí doložka, že dle bodu B), C) je potřeba předložit
materiál do ZM panem Mgr. Vlachem
Ing. Outlá: přimlouvám se za jednu věc, jestli bychom mohli přehled příjemců dotace mít
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zpracovaný přehledně v tabulce
Ing. Kohl: určitě, není to problém, my tabulku zpracovanou máme, do ZM Vám ji dáme
PhDr. Ing. Nedvědický: projednávání proběhlo ve skupině hodnotitelů bez problémů?
Mgr. Vlach: tentokrát to proběhlo bez problémů
- pracovní skupina souhlasila až na jeden hlas s návrhem dotací
- chci poděkovat odboru
- mezi třemi vyřazenými žádostmi, tak dva subjekty to vzaly na vědomí a jeden subjekt nás
požádal o zmírnění opatření - jednalo se o SPIRÁLU
- doporučujeme opatření nemírnit a nechat pravidla tak, jak jsou
Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění: přidat bod D) náměstku Mgr. Vlachovi předložit
materiál dle bodu B) a C) do ZM dne 19. 4. 2021
Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1680/72R/21
Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých
službám sociálním v roce 2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ a
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši 9 610,-Kč
b) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Tlumočnické služby“ ve výši 11 630,-Kč
2. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb“
dle přílohy usnesení č. 1
3. vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti
podpory rodiny“ dle přílohy usnesení č. 2
B) souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“ a
následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů dle
projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši 20 660,-Kč
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b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 118 830,-Kč
c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Centrum služeb pro rodinu“ ve výši 129 770,-Kč
d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Komunitní centrum pro děti“ ve výši 44 980,-Kč
e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 59 390,-Kč
f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 254 520,- Kč
g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 217 020,-Kč
h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Terénní programy“ ve výši 130 930-Kč
i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů spojených
s realizací aktivit na podporu rodiny dle
žádosti „Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 90 110,-Kč
j) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Pečovatelská
služba OPORA“ ve výši 892 550,-Kč
k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Domácí
hospicová péče OPORA“ ve výši 106 590,-Kč
l) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Poradna Prosapia Ústí nad Labem“ ve výši 40 000,-Kč
m) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Odborné
sociální poradenství“ ve výši 79 350,-Kč
n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 79 350,-Kč
o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně
terapeutické dílny“ ve výši 383 520,-Kč
p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální
rehabilitace“ ve výši 370 300,-Kč
q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociální
rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 233 340,-Kč
r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Chráněné
bydlení“ ve výši 542 220,-Kč
s) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 409 380,-Kč
t) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Terénní program“ ve výši 411 480,-Kč
u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve výši 84 300,-Kč
v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Ambulantní adiktologické služby“ ve výši 82 570,- Kč
w) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“ ve výši 99
070,-Kč
x) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 126 270,-Kč
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y) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným postižením a u osob
s poruchou autistického spektra“ ve výši 109 110,- Kč
z) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 698 420,-Kč
aa) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 63 540,-Kč
bb) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Poradna-Agentura Osmý den, o.p.s“ ve výši 26 450,-Kč
cc) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Sociální rehabilitace“ ve výši 67 860,-Kč
dd) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Podpora samostatného bydlení“ ve výši 71 030,-Kč
ee) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 95 030,-Kč
ff) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Bateau,
z.s. 2021“ ve výši 132 580,-Kč
gg) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 103 210,-Kč
hh) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Nízkoprahový klub Mixér“ ve výši 84 300,-Kč
ii) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 289 080,-Kč
jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Terénní sociální práce“ ve výši 284 370,-Kč
kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka a Stromeček“ ve výši 52
290,-Kč
ll) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou
úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 181 710,-Kč
mm) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na částečnou
úhradu nákladů služby dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 84 620,-Kč
nn) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
(IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 187 950,-Kč
oo) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
(IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu
rodiny dle projektu „Doučování dětí v NRP“ ve výši 62 530,-Kč
pp) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 63 540,-Kč
qq) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Centrum krizové intervence“ ve výši 300 200,-Kč
rr) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci“ ve výši 185 990,-Kč
ss) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 31 720,-Kč
tt) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů spojených s
realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro všechny – domov bez násilí“ ve
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výši 57 730,-Kč
uu) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou úhradu
nákladů služby dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 83 120,-Kč
vv) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 145 600,-Kč
ww) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ:26593661), na částečnou
úhradu nákladů služby dle projektu „Podpora služeb centra pro zdravotně postižené –
osobní asistence“ ve výši 62 400,-Kč
xx) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů
služby dle projektu „Podpora služeb centra pro zdravotně postižené - odborné sociální
poradenství“ ve výši 19 830,-Kč
yy) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 90 600,-Kč
zz) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 144 150,-Kč
aaa) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů služby dle
projektu „Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením“
ve výši 120 300,-Kč
bbb) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Terénní
program v Ústí nad Labem“ ve výši 194 910,-Kč
ccc) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 173 060,-Kč
ddd) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 86 640,-Kč
eee) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů služby
dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 119 310,-Kč
fff) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu „Osobní
asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 34 500,-Kč
C) nesouhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním“
takto:
a) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na
podporu rodiny dle projektu „Předškolní centrum Klíček“
b) Anděl Strážný, z.ú. (IČ:02771527), na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu
„Tísňová péče“
D) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 19. 4. 2021
19. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21
let (šeky)
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Původní číslo materiálu: 17
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: byla prodloužena doba termínu odevzdání šeků
- do této kategorie přišlo 56 žádostí o dotaci, celkem zkontrolováno 3 085 dětí a šeků
- při kontrole bylo 139 dětí vyřazeno – nesplňovaly kritéria
- u 77 dětí zjištěna duplicita
- v rozpočtu schváleno 11 300 tis. Kč
- finanční úspora této kategorie je 2. 427 tis. Kč
- hodnota šeku výkonnostního sportu je 2 000,-Kč a zájmové sportovní činnosti 1000 Kč
- každé dítě má nárok na dva šeky
- pracovní skupina souhlasila s tímto přerozdělením
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1681/72R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a
mládeže do 21 let (šeky)
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let
(šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846 ve výši
40.000,- Kč
b) FC NY Tiradores Ústí nad Labem, z. s., IČ: 093 79 584 ve výši 20.000,- Kč
c) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 26 985 ve výši 13.000,- Kč
d) Potápěči Ústí nad Labem, p. s., IČ: 050 84 750 ve výši 14.000,- Kč
e) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 47.000,- Kč
f) SKI klub Telnice – spolek, IČ: 708 67 780 ve výši 18.000,- Kč
g) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., IČ: 631 52 509 ve výši 4.000 ,- Kč
h) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 40.000,- Kč
i) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 43.000,- Kč
2. znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem v roce 2021 – kategorie druhé – Celoroční sportování dětí a mládeže
do 21 let (šeky)
B) souhlasí
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1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“ a
následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s., IČ: 270 43 584 ve výši 402.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z.s., IČ: 054 22 698 ve výši 206.000,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 155.000,- Kč
d) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 ve výši 159.000,- Kč
e) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., IČ: 226 09 458 ve výši 193.000,- Kč
f) BLADES Ústí nad Labem, z.s., IČ: 227 69 315 ve výši 170.000,- Kč
g) BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z. s., IČ: 084 55 783 ve výši 116.000,- Kč
h) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633 ve výši 233.000,- Kč
i) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482 ve výši 59.000,- Kč
j) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488 ve výši 140.000,- Kč
k) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ: 228 87 458 ve výši 152.000,- Kč
l) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s., IČ: 692 91 969 ve výši 387.000,- Kč
m) Judo team Střekov, z.s., IČ: 057 83 259 ve výši 59.000,- Kč
n) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 197.000,- Kč
o) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., IČ: 266 47 567 ve výši 298.000,- Kč
p) Michaela Zoubele, IČ: 718 68 470 ve výši 196.000,- Kč
q) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181 ve výši 76.000,- Kč
r) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203 ve výši 67.000,- Kč
s) SK Brná, z.s., IČ: 270 40 968 ve výši 93.000,- Kč
t) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., IČ: 445 54 087 ve výši 75.000,- Kč
u) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., IČ: 014 71 619 ve výši 66.000,- Kč
v) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., IČ: 661 10 351 ve výši 177.000,- Kč
w) Spolek InlineSkating.cz, IČ: 226 07 137 ve výši 92.000,- Kč
x) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 412.000,- Kč
y) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., IČ: 442 26 306 ve výši 193.000,- Kč
z) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 64.000,- Kč
aa) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 52.000,- Kč
bb) T.J. Mojžíř, z.s., IČ: 445 52 521 ve výši 211.000,- Kč
cc) Taneční skupina Freedom z.s., IČ: 226 70 904 ve výši 191.000,- Kč
dd) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši 227.000,- Kč
ee) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 271.000,- Kč
ff) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., IČ: 183 80 514 ve výši 212.000,- Kč
gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., IČ: 057 86 304 ve výši 198.000,Kč
hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s., IČ: 057 81 191 ve výši 55.000,- Kč
ii) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, IČ: 057 80 853 ve výši
124.000,- Kč
jj) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., IČ: 057 86 801 ve výši 68.000,- Kč
kk) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s., IČ: 057 87 343 ve výši 166.000,Kč
ll) TJ Skorotice, z.s., IČ: 442 26 292 ve výši 105.000,- Kč
mm) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 170.000,- Kč
nn) TJ Vaňov, z.s., IČ: 005 24 701 ve výši 90.000,- Kč
oo) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 147.000,- Kč
pp) USK PROVOD, z.s., IČ: 183 81 375 ve výši 745.000,- Kč
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qq) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s., IČ: 046 10 881 ve výši 370.000,- Kč
rr) Ústecká asociace futsalu, z.s., IČ: 041 02 584 ve výši 196.000,- Kč
ss) Ústecké centrum cyklistiky z. s, IČ: 090 01 239 ve výši 58.000,- Kč
tt) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, IČ: 445 56 594 ve výši
108.000,- Kč
uu) Volejbal Ústí nad Labem, z.s., IČ: 056 12 951 ve výši 433.000,- Kč
C) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 19. 4. 2021
20. Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města Ústí
nad Labem
Původní číslo materiálu: 18
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: rádi bychom tento program vyhlásili
- pravidla jsou totožná jako v předchozím roce
- senioři mají vše jednodušší, nemusí žádat pouze na fyzická setkání, mohou to být různé
volnočasové aktivity
- v případě, že tento program odsouhlasíte, bude vyvěšen na úřední desce, kde bude 30 dnů vyset a
první přijímání žádostí je stanoveno nejdříve na 26. 4. 2021
- bylo projednáno i s Radou seniorů a ta souhlasí
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1682/72R/21
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu Statutárního
města Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu statutárního města
Ústí nad Labem“ včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání poskytnuté dotace v
předloženém znění
2. výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce
2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
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21. Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku
2020
Původní číslo materiálu: 19
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční
prostředky z roku 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1683/72R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI - účelově určené a zasmluvněné finanční
prostředky z roku 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v
celkové výši 4 680,66 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 4 680,66 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 3 554,66 tis.
Kč u akce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 1 126,00 tis.
Kč u akce „Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v
celkové výši 4 628,38 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 628,38 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení přípravy a realizace
investic o částku 107,98 tis. Kč, v položce Ostatní výdaje oddělení
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení strategického
rozvoje o částku 3 627,62 tis. Kč
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické
o částku 892,78 tis. Kč, v položce Provozní výdaje
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic k
zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v
celkové výši 52,58 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
přijetím pojistných náhrad ve výši 52,58 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické
o částku 5,63 tis. Kč, v položce Oprava a údržba
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 46,95 tis. Kč
B) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve
výši 6 266,29 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 6 266,29 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení provozně technické
o částku 6 266,29 tis. Kč, v položce Oprava a údržba
C) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 19. 4. 2021
22. Rozpočtové opatření FO – zapojení finanční podpory z Národního programu Životní
prostředí SFŽP ČR
Původní číslo materiálu: 20
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: OÚPSŘ nepožaduje zapojit prostředky do svého rozpočtu, tak je navrhujeme
zapojit do rezervy FO
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1684/72R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení finanční podpory z Národního programu
Životní prostředí SFŽP ČR
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 131,89 tis. Kč – zapojení finanční
podpory z Národního programu Životní prostředí SFŽP ČR ke spolufinancování projektu
„Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností
Ústí nad Labem“ takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 131,89 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státních fondů – investiční
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 03 o částku 131,89
tis. Kč – Investiční rezerva

23. Rozpočtové opatření OMOSRI a OÚPSŘ
Původní číslo materiálu: 21
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o přesun finančních prostředků na základní dokumenty pro nově
zřízené příspěvkové organizace KAM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1685/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a OÚPSŘ
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 119,79 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OÚPSŘ o částku 119,79 tis. Kč, v
položce Kancelář architektury města
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické
o částku 119,79 tis. Kč, v položce Provozní výdaje
24. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP
Původní číslo materiálu: 22
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o zapojení finančních prostředků z podpory na ITI na úhradu
mzdových a administrativních nákladů za období říjen až prosinec roku 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1686/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
kanceláře tajemníka v celkové výši 955,73 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 955,73 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 497,18 tis.
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 168,04 tis.
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 290,51 tis. Kč
25. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků
SFŽP z projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem"
Původní číslo materiálu: 23
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků SFŽP z projektu
Podpory na výměny kotlů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1687/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků SFŽP z projektu "Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem,
okres Ústí nad Labem"
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
finančního odboru v celkové výši 2 219,50 tis. Kč – vrácení nevyčerpané části dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR takto:
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a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 05 o částku 2 109,50
tis. Kč u akce „Kotlíkové půjčky“
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení strategického rozvoje o částku 110,00 tis. Kč
(služby kotlíkového specialisty)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 2 219,50 tis.
Kč v položce Finanční vypořádání
26. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci
projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“
Původní číslo materiálu: 24
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o poskytnutí finančních prostředků Základní škole Rabasova na
předfinancování a realizaci projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1688/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní
škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, na
předfinancování a realizaci projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 5 988,26 tis. Kč a uzavřením
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem
Ústí nad Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou
organizací
2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
ve výši 5 988,26 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 5 988,26 tis.
Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, ve výši 5 988,26 tis. Kč, na
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem
„Vybudování multimediální a ICT učebny,“ který je realizován v rámci dotačního programu
MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program
3. s poskytnutím finančních prostředků Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
příspěvkové organizaci maximálně ve výši 665,36 tis. Kč, tj. ve výši 10 % z 6 653,62 tis.
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Kč, z celkových předpokládaných způsobilých nákladů na realizaci projektu, které
zřizovatel uvolní z „Rezervy na projekty p. o.“ a poskytne p. o. Základní škola Ústí nad
Labem, Rabasova 3282/3 na základě potřeb úhrad nákladů souvisejících s realizací projektu
„Vybudování multimediální a ICT učebny“ specifikovaných v žádosti ředitele, a to formou
účelového příspěvku na provoz či investičního příspěvku
B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrhy dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 19. 4. 2021
27. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí
nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 25
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským
službám
- jedná se o finanční prostředky z výběru parkovného za rok 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1689/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve
výši 911,95 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním
účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 911,95 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci ve výši 911,95 tis. Kč na provozní výdaje
28. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkovým
organizacím z oblasti školství
Původní číslo materiálu: 26
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
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Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o poskytnutí účelového příspěvku na provoz příspěvkovým
organizacím z oblasti školství
- jedná se o tři ZŠ – podpora práce pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve
vyloučených
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1690/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz
příspěvkovým organizacím z oblasti školství
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v
celkové výši 3 030 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 3 030 tis. Kč v položce Podpora p. o. - vyloučené
lokality
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz pro p. o. z oblasti
školství v celkové výši 3 030 tis. Kč na „Podporu pedagogických pracovníků ve školských
zařízeních ve vyloučených lokalitách“ takto:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 10/5, p. o. 724 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 1 206 tis. Kč
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 1 100 tis.
Kč
B) ukládá
1. Mgr. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2021
2. Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2021
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3. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí
nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2021
29. Rozpočtové opatření OMOSRI – úspora finančních prostředků v roce 2020
Původní číslo materiálu: 27
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: úspora finančních prostředků z roku 2020
- zapojení volných prostředků roku 2020
Mgr. Vlach: děkuji za podklady
- ptal jsem se, k čemu prostředky slouží
- vyplývá z toho, že jde o předfinancování
- nedat spíše položku místo Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM, ale Projekty PO rezerva
Bc. Žirovnická: při sestavování rozpočtu na rok 2021 došlo k úsporám, kdy byly seškrtány
všechny rezervy, které jsme měli vytvořené pro PO
- tímto návrhem, který jsme si odsouhlasili i s FO, se snažíme vytvořit rezervu na pokrytí a
předfinancování projektů, případné pokrytí nákladů spojených s pandemií a případného výpadku u
organizací
PhDr. Ing. Nedvědický: Mgr. Vlach bere prostředky, že jsou v podstatě v rámci nutného
před financování, a zda bychom s nimi neměli trvale počítat v rezervách
Bc. Žirovnická: my na to předfinancování počítáme zhruba s částkou 4,7 mil. Kč, zbytek
rezervy tvoří nenadálé výdaje PO
Ing. Outlá: rezervu nebude obhospodařovat nikdo jiný, než tento odbor
Bc. Žirovnická:
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1691/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – úspora finančních prostředků v roce 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
v celkové výši 15 937,54 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
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nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 15 937,54 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 8 056,29 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ,
DDM
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 7 881,25 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD,
Pečovatelská služba
B) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 19. 4. 2021
30. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole Ústí
nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci
projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory“
Původní číslo materiálu: 28
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o poskytnutí finančních prostředků Základní škole Pod Vodojemem v
rámci realizace projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory“
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1692/72R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní
škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, na
předfinancování a realizaci projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy,
technické a řemeslné obory“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 11 780,49 tis. Kč a uzavřením
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem Statutárním městem
Ústí nad Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkovou
organizací
2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
ve výši 11 780,49 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku 11 780,49 tis.
Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ústí nad
Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci, ve výši 11 780,49 tis. Kč, na
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem
„Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory,“ který je realizován v
rámci dotačního programu MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program
3. s poskytnutím finančních prostředků Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem
323/3a, příspěvkové organizaci maximálně ve výši 1 308,94 tis. Kč, tj. ve výši 10 % z 13
089,42 tis. Kč, z celkových předpokládaných způsobilých nákladů na realizaci projektu,
které zřizovatel uvolní z „Rezervy na projekty p. o.“ a poskytne p. o. Základní škola Ústí
nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a na základě potřeb úhrad nákladů souvisejících s
realizací projektu „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory,“
specifikovaných v žádosti ředitele, a to formou účelového příspěvku na provoz či
investičního příspěvku
B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrhy dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 19. 4. 2021
31. Prioritizace záměrů města Ústí nad Labem pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace v období 2021-2027
Původní číslo materiálu: 29
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o Prioritizace záměrů města Ústí nad Labem zařazených do nástroje ITI a
následující období 2021-2027
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1693/72R/21
Prioritizace záměrů města Ústí nad Labem pro nástroj ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace v období 2021-2027
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s prioritizací záměrů města Ústí nad Labem pro zařazení do nástroje ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace v období 2021-2027 dle přílohy č. 1 materiálu
B) ukládá
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1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh prioritizace záměrů
dle bodu A).
Termín: 20. 4. 2021
32. Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 za rok 2019
Původní číslo materiálu: 30
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o vyhodnocení strategie rozvoje města Ústí nad Labem za rok 2019
Mgr. Vlach: všechny mé připomínky byly do strategie zapracovány, chci poděkovat
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1694/72R/21
Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 za rok 2019
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. Evaluaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 za rok 2019
33. Dodatek č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad Labem
pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 31
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o dodatek č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního
města Ústí nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
- navrhujeme upravit tento statut tak, aby organizace mohla pružněji čerpat finanční prostředky
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1695/72R/21
Dodatek č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí nad
Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
1. se zněním Dodatku č. 1 ke Statutu účelového peněžního fondu statutárního města Ústí
nad Labem pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., uvedeného v
příloze č. 1 usnesení
B) ukládá
1. Evě Novákové, člence Rady města Ústí nad Labem
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
Termín: 19. 4. 2021
34. Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci OP Potravinové a
materiální pomoci a uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK
Původní číslo materiálu: 32
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV č. 30_21_011 v
rámci OP Potravinové a materiální pomoci a uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK
- zároveň mé zmocnění k vydávání souhlasu jednotlivým PO k zapojení do tohoto programu a
podpisu smluv
Ing. Outlá: zapojilo se už někdy město do tohoto programu?
Bc. Žirovnická: ano, je to opakovaná výzva, město se zapojuje každý rok
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1696/72R/21
Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci OP
Potravinové a materiální pomoci a uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy MPSV č. 30_21_011
Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Projekt ÚK – Potravinová pomoc
dětem ve vážné sociální nouzi
2. s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy MPSV č. 30_21_011 Operačního programu
Potravinové a materiální pomoci mezi příslušnou základní školou nebo mateřskou školou
statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, v rámci projektu ÚK – Potravinová
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi
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B) zmocňuje
1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a
investic
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám statutárního
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
b) k vydávání souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství mezi příslušnou základní školou
nebo mateřskou školou statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem uvedené v
bodu A) 2. tohoto usnesení
35. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské
školy Sluníčko na dobu určitou
Původní číslo materiálu: 33
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky MŠ Sluníčko na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené stávající
ředitelky
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1697/72R/21
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Sluníčko na dobu určitou
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o nástupu Ireny Holakovské, ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad
Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, na mateřskou a rodičovskou
dovolenou
B) vyhlašuje
1. dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na dobu určitou, na
ředitele/ředitelku
a) Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace
C) schvaluje
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1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
D) jmenuje
1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace ve
složení:
Předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Bc. Denisa Bukorová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Mgr. Bc. Iva Bajerová, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Vladimíra Vosecká, školní inspektorka České školní inspekce
Marie Lompartová, pedagogický pracovník MŠ Sluníčko

E) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI
a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2021 jmenován
ředitel/ředitelka Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1,
příspěvkové organizace, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Ireny Holakovské
Termín: 1. 7. 2021
36. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské
školy Karla IV. na dobu určitou
Původní číslo materiálu: 34
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Karla IV. na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené stávající
ředitelky
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1698/72R/21
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Karla IV. na dobu určitou
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
1. informaci o nástupu Bc. Michaely Perglerové, ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem,
Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace, na mateřskou a rodičovskou dovolenou
B) vyhlašuje
1. dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na dobu určitou, na
ředitele/ředitelku
a) Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace
C) schvaluje
1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení
D) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI
a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2021 jmenován
ředitel/ředitelka Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové
organizace, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Bc. Michaely Perglerové

Termín: 1. 8. 2021
37. Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb - Cíl 4 - Podpora mobility - DS Chlumec, p. o.
Původní číslo materiálu: 43
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: chceme podat žádost na vybudování bezbariového sociálního zařízení
v domově pro seniory v Chlumci
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1699/72R/21
Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb - Cíl 4 - Podpora mobility - DS
Chlumec, p. o.
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o výzvě č. 6 programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb, Cíl 4 – Podpora mobility
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „DS Chlumec – vybudování bezbariérového
sociálního zařízení“ v rámci výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení na projekt se
spolufinancováním ve výši min. 25 % uznatelných výdajů a 100 % neuznatelných výdajů
na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši 2 366,31
tis. Kč vč. DPH
C) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI
a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 4. 4. 2021
38. Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb - Cíl 5 - Pořízení automobilů pro poskytovatele
sociálních služeb - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
Původní číslo materiálu: 44
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV
- jedná se o Cíl 5 - Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb - Pečovatelská služba
Ústí nad Labem, p.o. v rámci zajištění obslužnosti klientů do obcí
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1700/72R/21
Podání žádosti o dotaci v rámci programu MPSV 013 310 - Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb - Cíl 5 - Pořízení automobilů
pro poskytovatele sociálních služeb - Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o výzvě č. 11 programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
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základny sociálních služeb, Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních
služeb
B) schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Pečovatelská služba - pořízení 2 ks automobilů pro
poskytování terénních sociálních služeb“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení na
projekt se spolufinancováním ve výši 25 % uznatelných výdajů a 100 % neuznatelných
výdajů na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši
605,00 tis. Kč vč. DPH
C) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic
a finančního odboru ve výši
605 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 605 tis. Kč –
investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 o částku 605 tis. Kč na
akci „Pečovatelská služba – pořízení 2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních
služeb“
D) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI
a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 11. 4. 2021
2. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení do Zastupitelstva města Ústí nad Labem
Termín: 19. 4. 2021
39. Rozpočtové opatření KP – MRS Vstupenky Ústí
Původní číslo materiálu: 35
Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.
Bc. Gloserová: jedná se o zapojení volných prostředků ze vstupenkového systému VSTUPENKY ÚSTÍ do letošního roku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1701/72R/21
Rozpočtové opatření KP – MRS Vstupenky Ústí
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 508,92 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním
účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve výši 508,92 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního
ruchu o částku 508,92 tis. Kč
40. Rozpočtové opatření KP a KT
Původní číslo materiálu: 36
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: RO na vyplacení mezd pro pracovníka ITI
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1702/72R/21
Rozpočtové opatření KP a KT
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 216,60 tis. Kč v
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 216,60 tis.
Kč v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové výši
216,60 tis. Kč takto:
- 162,60 tis. Kč v položce mzdové prostředky
- 54,00 tis. Kč v položce povinné pojistné
41. Rozpočtová opatření KP
Původní číslo materiálu: 37
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
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Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: schválení RO pro zapojení zasmluvněných a určených finančních
prostředků, které nebyly v roce 2020 čerpány, jedná se o cca 1 mil. Kč, 2,200 tis. Kč
na účtech, protože jsme nestihli čerpat investiční výdaje spojené s ochranou
obyvatelstva - projektové práce ochranné zdi při sesuvech
- město bude nějakou část doplácet na VISO
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1703/72R/21
Rozpočtová opatření KP
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora k zapojení účelově určených a zasmluvněných,
ale v roce 2020 nečerpaných prostředků v celkové výši 1 011,99 tis. Kč do rozpočtu roku
2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 011,99 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 433,67 tis.
Kč v položce Provozní výdaje
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního
ruchu o částku 578,32 tis. Kč
2. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 2 200 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020
nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 2 200 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 2 200 tis.
Kč v položce Provozní výdaje
42. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACÍ
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem + Smlouva o
dotace
Původní číslo materiálu: 38
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: pravidelný bod, město každý rok vyhlašuje program pro poskytování
dotací oblasti OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ
- podklad pro tento program, který by měl být vyhlášen
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- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1704/72R/21
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města
Ústí nad Labem + Smlouva o dotace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2021
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace
3. Výzvu k podání žádosti o dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A
LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2021
43. Porušení rozpočtové kázně – HASIČI – ZÁCHRANÁŘI, z.s.
Původní číslo materiálu: 39
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: nemohu souhlasit s tím, že bychom jim schválili odpuštění
Ing. Tošovský: porušili rozpočtovou kázeň?
PhDr. Ing. Nedvědický: při předložení podkladů bylo zjištěno, že nepředložili doklady
například PHM, byly nakoupené jiné věci, než měli být
- takto nelze s veřejnými prostředky nakládat
- s dopadem počítají
Mgr. Krsek: myslím, že situace je mimořádná a mohli bychom přistoupit k mimořádným
opatřením a preferoval bych odpuštění toho vrácení dotace
p. Lazarová: také se připojuji k odpuštění
Ing. Outlá: toto pochybení nevzniklo v loňském roce, toto pochybení vzniklo v roce 2019 a je
to spolek, který vznikl právně 19. 4. 2019, ihned si podali žádost o dotaci
- nevidím zde žádný prostor pro to, abychom povolili čerpání v rozporu s pravidly
Hausenblas, MBA: ztotožňuji se jak s názorem pana primátora, tak s názorem paní
náměstkyně
- pokud udělali mimořádnou práci u nemocnice, tak to pojďme ocenit, poděkovat, dát dar
- pokud ale neplní rozpočtové opatření, tak by měli nést následky
Ing. Tošovský: mé stanovisko je někde uprostřed
- pokud bychom jim neschválili prominutí odvodu
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- v roce 2019 a 2020 jestli tento spolek udělal nějakou práci pro město?
PhDr. Ing. Nedvědický: lidé, kteří mají srdce, ale bohužel nejsou schopni zpracovat příslušné
materiály
- my zde ale hodnotíme využití prostředků, což nás limituje
- musíme se naučit měřit všem stejným metrem
- hasiči, záchranáři se podílení na všech cvičeních a přípravách při stavbě zdí
p. Lazarová: chápu to, ale kdyby neporušili tu rozpočtovou kázeň, tak bychom se nad
nimi s odměnou nepozastavili
PhDr. Ing. Nedvědický: tak to ne, ale čerpali by plně dál dotační prostředky, které využívají
na svou činnost
- ode mne dostali děkovný list za spolupráci na zabezpečení nemocnice
- oni se zúčastňují všeho
Mgr. Krsek: mylně jsem se domníval, že aktivita, při které porušili rozpočtovou kázeň, byla
spojená s událostmi kolem covidu
- pokud to tedy bylo v roce 2019, tak se přikláním k Vašemu návrhu
Mgr. Vlach: chci jen potvrdit to, že pomáhají na různých akcích města
- viděl jsem zástupce spolku, jak pomáhá při dušičkách s regulací dopravy kolem hřbitovů
- aktivit, kde byli zapojeni, bylo opravdu mnoho
Ing. Outlá: to nikdo nezpochybňuje, ale porušili pravidla a prostor na prominutí nevidím
Mgr. Vlach: nemám problém s podporou varianty pana primátora
Ing. Tošovský: rekapitulace: žádali o 25 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč špatně vyúčtovali
- budu pro, to co předložil pan primátor
E. Nováková: přikláním se ke způsobu, který zde navrhuje Ing. Tošovský: chápu povinnosti,
jak zacházet s finančními prostředky tak, jak se musí
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení: RM po projednání volí variantu č. 3 - neschvaluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Hlasování o variantě č. 3: 9, 0, 0
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1705/72R/21
Porušení rozpočtové kázně – HASIČI – ZÁCHRANÁŘI, z.s.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté spolku HASIČI –
ZÁCHRANÁŘI z.s., IČ: 8051984,
na realizaci projektu „Zabezpečení vybavení potřebného pro zásahy při mimořádných
událostech“ dle smlouvy o poskytnutí dotace č. SML 1022974, stanovený platebním
výměrem č. 01/2020/KP podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
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44. Nominace člena Pracovní skupiny Vzdělávání
Původní číslo materiálu: 40
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
PhDr. Ing. Nedvědický: nominace člena Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé
konferenci Ústeckého kraje
- byli jsme vyzváni Ústeckým krajem, abychom nominovali zástupce, ITI
- navrhujeme nominaci Mgr. Jiřího Starého členem pracovní skupiny a náhradníkem Mgr. Michala
Ševcovice
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1706/72R/21
Nominace člena Pracovní skupiny Vzdělávání
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nominuje
1. Mgr. Jiřího Starého, vedoucího oddělení řízení ITI MmÚ
a) členem Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stále konferenci Ústeckého kraje
2. Mgr. Michala Ševcovice, náměstka primátora
a) náhradníkem Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stále konferenci Ústeckého
kraje
45. Různé
Diskuse proběhla.
Ing. Tošovský: pracovní skupina k Participativnímu rozpočtu – zástupci MmÚ a MO
- posun zhruba 2/3 návrhů
- určitá platforma pro řešení potíží
- tvorba jednoduché mobilní a webové aplikace pro komunikaci mezi občany a veřejnou správou
- efektivní řešení
- zpětná vazba od MO město a MO Severní Terasy
- chtěl jsem diskuzi, abych vědět, jestli to pošleme dál, nebo řekneme, že to nechceme
PhDr. Ing. Nedvědický: my jako město máme krizový systém, který je postavený na
platformě, které se dnes říká městský rozhlas – komunikace mezi veřejností a úřadem
- používá Severní Terasa
- záleží na nastavení
- my máme zastaralou verzi
- máme nabídku, že nám to firma jako městu převede z té zastaralé verze do moderní verze
- jednosměrné využití – informace občanům
- měli bychom sáhnout po této platformě
- převod zadarmo
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- kolegyně z krizového mají za kol, aby nám tu platformu dovedli
- osobně se přimlouvám o sjednocení a o této variantě
Mgr. Krsek: myslím, že je to pro občany dobrá příležitost, mít prostor, kde město zasahuje
- otázkou je její technické řešení
- získávání podnětů a vyhodnocování
Ing. Tošovský: sdělím jim, že nápad je to dobrý, ale již je řešený jiným způsobem
Mgr. Krsek: na minulém jednání RM jsem vás vyzval, abyste mi posílali témata, která
bychom zadali univerzitě pro jejich soutěž, na využití městských prostředků
- odpověď mi přišla pouze od Mgr. Ševcovice
- znovu se připomínám a do konce týdne bych rád univerzitě ta témata odeslal
Hausenblas, MBA: budeme dělat nový vizuál města a na poradě vedení jsem navrhl, vizuál
univerzitní město
- účast na procesu
PhDr. Ing. Nedvědický: v pátek jsem měl rozhovor s panem rektorem a ten řekl, že se toho
nechce zúčastnit
- nechce přizpůsobovat vizuálu města
Hausenblas, MBA: odpady ve městě – systém předávací místo pro odpady
- vážící systém
- majitel nemovitosti, počet přistavení nádoby
- zavedení úklidu odpadků ve městě
Zimní stadion: máme vytipované členy pracovní skupiny
- 1. krok master plán oblasti – dohoda, jak bude vypadat oblast za 20 let, plachta se jmény
- 2. věc zimní hala, k tomu bude sloužit pracovní skupina, do června budeme žádat o dotaci
Ing. Tošovský: ulice Matiční – statika je výrazně poškozena
- alternativní řešení je demolice objektu a následná výstavba nového objektu
- navrhuji přihlásit se o dotaci s vyhlášeného titulu – 50 % na demolice, následné zkrášlení
prostředí
- tlak na České přístavy, aby se k tomu připojili
- máme veškeré podklady pro dotaci připravené, projekt, přepočítanou dotaci, projekt následného
využití
Hausenblas, MBA: projednání v rámci pracovní skupiny
Mgr. Vlach: město má pro tyto věci standardně zavedený systém komise rady
- přijde mi vhodnější tuto věc řešit na MK a v případě, že jakýkoli člen Rady má zájem o účast,
tam může být přizván
Ing. Tošovský: takto to vyřídím Ing. Dařílkovi, je to dobrá platforma
Mgr. Krsek: ve skupině jsme hledali kompromisy, jak tuto problematiku řešit
- vzešel požadavek statického posudku
- pokud dojde k demolici, jsem pro, abychom zřídili nějaké nereprezentativní místo
- tato záležitost se bude nadále řešit
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Ověřovatelé zápisu:
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Mgr. Martin Krsek

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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