
Z á p i s

z 74. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 12. 4. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Martin Hausenblas MBA, náměstek 
primátora

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

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

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 74. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

46. Osvědčení člena ZM
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

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

48. Rezignace vedoucí KP
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

49. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

50. Revokace usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

51. Memorandum o spolupráci
Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
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Nechat hlasovat o předřazení:
- bodů č. 46 a 47 před bod č. 1
- bod č. 43 za předřazené body č. 46 a 47
- bodů č. 49 a 50 za bod č. 42 (aby materiály OMOSRI byly za sebou)

Hlasování o předřazení bodů 46, 47, 43, 49, 50: 9, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 34

         

Schválený program:

1. Plnění úkolů uložených radou města 

2. Rezignace vedoucí KP

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

4. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o navýšení investiční dotace z r. 2019

5. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o navýšení poskytnuté dotace a žádost o 
změnu účelu dotace z r. 2020 na investiční akci

6. Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o investiční dotaci

7. Výzva k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč 

8. Vyhlášení veřejné zakázky „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, 
Severní Terasa – sídliště Dobětice“

9. Právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění na základě kontrolního 
protokolu č.11335 kontroly provedené v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem p.o.

10. Dohoda o narovnání mezi SMÚL a Develop plus, s.r.o. - STAŽENO Z PROGRAMU

11. Rozpočtové opatření OSV a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví

12. Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13. Souhlas s podáváním žádostí o dotace ze státního rozpočtu týkající se agendy sociálních 
věcí

14. Rozpočtové opatření městské policie - náhrady mezd v době nemoci

15. Kamerový systém podchodu v ulici Nová, Střekov

16. Elektronické zabezpečení objektů ZŠ a MŠ

17. Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s ÚZSVM

18. Rozpočtové opatření OHS - PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby

19. Rozpočtové opatření OHS – převod zasmluvněných fin. prostředků
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20. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek

21. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky

22. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek

23. Jezero Milada - dopravní obslužnost

24. Objekt Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov – nájemní smlouva

25. Záměr darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem – Ústecký kraj

26. Singletrail Střížovický vrch

27. Dodatek k mandátní smlouvě - služební byty

28. Žádost o odklad platby nájemného - RENGL

29. Vyjádření zřizovatele k provedení výmazu školního klubu ZŠ Rabasova z rejstříku škol a 
školských zařízení

30. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

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

32. Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová 
činnost dětí a mládeže do 18 let“

33. Rozpočtové opatření OŠKS - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2020

34. SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. - Žádost o udělení výjimky ze smlouvy o poskytnutí 
dotace SML1024675

35. Jmenování Rady seniorů Statutárního města Ústí nad Labem

36. „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  - 
STAŽENO Z PROGRAMU

37. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací

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

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

40. Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

41. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace

42. Změna v projektu 

43. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace změnového 
Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP

44. Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

45. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii - STAŽENO Z PROGRAMU
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46. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

47. Revokace usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021

48. Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – 
vyhlášení 16. kola dotačního programu

49. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2020 a Plán 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2021

50. Osvědčení člena ZM

51. Memorandum o spolupráci 

52. Různé

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

1. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 47

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

Mgr. Studenovský: k dnešnímu dni byly nesplněny dva úkoly:
- výběr ředitele příspěvkové organizace
- dotační záležitosti – materiál bude dne revokován
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1708/74R/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. Rezignace vedoucí KP
Původní číslo materiálu: 48

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

Mgr. Studenovský: z důvodu rezignace Bc. Gloserové na místo vedoucí kanceláře primátora
k 30. 4. 2021 navrhuji pověřit dosavadní zástupkyni vedoucí, Romanu Macovou, do
doby řádného výběrového řízení
E. Nováková: velice mě to překvapilo, z mého pohledu nevidím důvod
- mohu dostat vysvětlení?
Bc. Gloserová: nemám k tomu co říci
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- nevím důvody
- takto bylo dojednáno, dělala jsem, co bylo potřeba
p. Lazarová: chtěla bych paní Bc. Gloserové poděkovat za práci, kterou zde vykonávala
- já jsem byla s její prací spokojená
Hausenblas, MBA: děkuji Vám za Vaši odvedenou práci
Ing. Tošovský: vše co bylo dáno za úkol, bylo splněno
Mgr. Vlach: spolupráce byla výborná, chci se připojit k poděkováním
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

1709/74R/21
Rezignace vedoucí KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Bc. Dany Gloserové na funkci vedoucí kanceláře primátora k 30. 4. 2021

B) děkuje
  

1. Bc. Daně Gloserové za odváděnou práci v kanceláři primátora

C) pověřuje
  

na návrh tajemníka MmÚ s účinností k 1. 5. 2021
1. Romanu Macovou, nar. *************
a) řízením kanceláře primátora do doby jmenování nové/ho vedoucí/ho kanceláře primátora 
vzešlé/ho z řádného výběrového řízení

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

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

Mgr. Habrová: dodatek odráží více než dvouletou práci na projektu digitalizace agend na
magistrátu a na některých agendách MO
- projekt je finalizován s výjimkou jedné agendy
- je potřeba uhradit částku za implementaci projektu a zahájit platby za podporu a údržbu nových 
softwarů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1710/74R/21
Dodatek č. 2 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 2 k Provozní smlouvě o zajištění činností v oblasti informačních 
technologií pro statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky ze dne 
29.6.2017 ve znění dle přílohy důvodové zprávy

4. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o navýšení investiční dotace z r. 2019
Původní číslo materiálu: 1

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

Ing. Jakubec: MO Severní Terasa dostala v roce 2019 z rozpočtu magistrátu dotaci 500 tis. Kč
na rekonstrukci chodníku, usnesením RM v roce 2020 bylo povoleno tuto dotaci
přesunout do rozpočtu 2020 a ještě v prosinci minulého roku do rozpočtu 2021
- k původní dotaci 500 tis. Kč žádá Severní Terasa o další dotaci ve výši 300 tis. Kč – došlo k 
rozšíření záměru, podle kalkulací vychází částka na 800 tis. Kč
Ing. Outlá: nečerpali tedy dotaci ani v roce 2019 ani v roce 2020?
Ing. Jakubec: v loňském roce čerpali nepatrnou částku 42 350,- Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1711/74R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o navýšení investiční 
dotace z r. 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádosti MO Severní Terasa o navýšení finančních prostředků na investiční akci 
„Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“ ze dne 11. 3. 2021 
dle přílohy důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. navýšení účelové investiční dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 300 tis. Kč 
dle žádosti MO ze dne 11. 3. 2021 na akci „Rekonstrukce chodníku na pozemku č. 
4949/402 k.ú. Ústí nad Labem“

2. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
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Severní Terasa ve výši 300 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč na 
investiční akci „MO Severní Terasa – rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. 
Ústí nad Labem“

C) ukládá
  

1. Jaroslavu Šimanovskému, starostovi Městského obvodu Severní Terasa

a) použít ponechané finanční prostředky do rozpočtu MO Severní Terasa pro rok 2021 a 
navýšené FP dle bodu B) Návrhu na usnesení v celkové výši 800 tis. Kč na realizaci 
investiční akce „MO Severní Terasa – rekonstrukce chodníku na pozemku č. 4949/402 k.ú. 
Ústí nad Labem“ v roce 2021 a ukončit realizaci této investiční akce nejpozději do 30. 11. 
2021

 Termín: 30. 11. 2021

  
2. Jaroslavu Šimanovskému, starostovi Městského obvodu Severní Terasa

a) provést vyúčtování, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční prostředky vrátit do 
rozpočtu poskytovatele

 Termín: 31. 1. 2022

5. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o navýšení poskytnuté dotace a žádost o 
změnu účelu dotace z r. 2020 na investiční akci
Původní číslo materiálu: 2

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

Ing. Jakubec: jedná se o původní dotace z roku 2019, dotace byla se souhlasem RM přesunuta
do rozpočtu MO roku 2020 a ještě do roku 2021
- zatím mají vyčleněny 2 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč z dotace magistrátu a 1 mil. Kč z vlastních 
zdrojů
- momentálně žádost o 500 tis. Kč
- Střekov žádá o schválení změny účelu poskytnuté původně neinvestiční dotace na dotaci 
investiční, protože se jedná o rekonstrukci hřiště
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1712/74R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o navýšení poskytnuté dotace a 
žádost o změnu účelu dotace z r. 2020 na investiční akci
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádosti MO Střekov o změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO 
Střekov akce „Revitalizace hřiště Truhlářova“ ze dne 19. 3. 2021 dle přílohy důvodové 
zprávy

2. přijetí žádosti MO Střekov o navýšení finančních prostředků na akci „Rekonstrukce 
hřiště Truhlářova“ ze dne 19. 3. 2021 dle přílohy důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši
1 000 tis. Kč z neinvestiční akce „Revitalizace hřiště Truhlářova“ na investiční akci 
„Rekonstrukce hřiště Truhlářova“

2. navýšení účelové investiční dotace městskému obvodu Střekov ve výši 500 tis. Kč na 
akci „Rekonstrukce hřiště Truhlářova“

3. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
Střekov ve výši 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – rekonstrukce hřiště Truhlářova“

C) ukládá
  

1. Mgr. Pavlu Peterkovi, 1. místostarostovi Městského obvodu Střekov

a) použít poskytnuté finanční prostředky do rozpočtu MO Střekov v celkové výši 1 500 tis. 
Kč na realizaci investiční akce „MO Střekov – rekonstrukce hřiště Truhlářova“ v roce 2021 
a ukončit realizaci této investiční akce nejpozději do 30. 11. 2021

 Termín: 30. 11. 2021

  
2. Mgr. Pavlu Peterkovi, 1. místostarostovi Městského obvodu Střekov

a) provést vyúčtování, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční prostředky vrátit do 
rozpočtu poskytovatele

 Termín: 31. 1. 2022

6. Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o investiční dotaci
Původní číslo materiálu: 3

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 47



Ing. Jakubec: žádost o 2, 5 mil. Kč
- rovná míra pro všechny MO investiční akce ve výši 2, 5 mil. Kč
- 10 mil. Kč pro všechny MO
- MO město žádá o přidělení do svého rozpočtu na dětské hřiště a psí agility hřiště
Mgr. Krsek: vyplývá z toho, že každý MO dostane 2, 5 mil. Kč a MO Neštěmice nedostali zatím
proto, že nepožádali?
Ing. Jakubec: zatím požádali jen MO město a Severní Terasa
- o peníze nikdo nepřijde, jsou rezervované
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1713/74R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o investiční dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových investičních dotací pro 
MO město v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 2 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 1 700 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – dětská hřiště ve správě MO město“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 800 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – vybudování psího agility hřiště – ul. V Lukách“

7. Výzva k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč 
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Jakubec: vzetí tohoto úvěru schválilo ZM při projednání Rozpočtu pro letošní rok a
schvalování rozpočtového výhledu
- připravena ve spolupráci s Mgr. Novákovou, vedoucí právního tato výzva, pokud ji v této podobě 
schválíte, tak bude odeslána čtyřem bankám: KB, České spořitelně, ČSOB a Reiffeisenbank
- návrh usnesení zůstane stejný, akorát úvěr bude poskytnut bez poplatku za nedočerpání úvěru – 
návrh na rozšíření tohoto bodu bez poplatku za nečerpání nebo nedočerpání úvěru
Ing. Outlá: doporučuji nabídku rozšířit o Sberbank
- uvést do nabídky modelový příklad
- doplnit podle vzoru z Krnova vzorový výpočet, tak, jak je možné očekávat v rámci čerpání k 
nějakému datu výši úroků jednoduché srovnání, pro lepší informovanost do ZM
- doplnění - úvěrová smlouva se bude řídit právem ČR, neboť se jedná o zahraniční banky
- úroky jsou dnes dražší, než je původní textace, pohybujeme se více nad 1 %
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Ing. Jakubec: návrh na usnesení v upraveném znění: doplnění předložené výzvy o to, že nabídka
bude v souladu s českou legislativou, rozšíření nabídky o Sberbank a doplnění o
požadavek na vyčíslení absolutní výše úroků při modelovém zadání případu

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

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

1714/74R/21
Výzva k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. upravenou výzvu k podání nabídky na úvěr 100 mil. Kč v předloženém znění dle přílohy 
usnesení

B) ukládá
  

1. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru

a) organizačně zajistit poptávkové řízení na poskytovatele úvěru

 Termín: 30. 6. 2021

8. Vyhlášení veřejné zakázky „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, 
Severní Terasa – sídliště Dobětice“
Původní číslo materiálu: 5

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

Mgr. Nováková: předmětem této VZ je odstranění stávající zdi a výstavba nové uhlové zdi v ul.
Šrámkova v městské části Dobětice
- předpokládaná hodnota plnění je 9 800 000,- Kč bez DPH
- stavba bude realizována dle PD zpracované firmou AZ Consult spol. s.r.o. Ústí nad Labem
- ukončení zakázky do 31. 10. 2021
- schválení zadávací dokumentace
Ing. Tošovský: říkala jste katastrální území Neštěmice?
Mgr. Nováková: ne, katastrální území Dobětice
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1715/74R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí 
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nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová 
zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ s předpokládanou hodnotou 
plnění ve výši 9 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v 
Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“, která je přílohou č. 1 důvodové 
zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“, včetně případného vylučování dodavatelů

2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. 
Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková ,vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, vedoucí provozního úseku oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent oddělení správy pohledávek PO

9. Právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění na základě kontrolního 
protokolu č.11335 kontroly provedené v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem p.o.
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
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Mgr. Nováková: usnesením RM ze dne 8. 2. 2021 bylo právnímu odboru uděleno prověřit
závažnost zjištění, která byla předmětem kontroly
- při kontrole v MS zjištěno celkem 40 pochybení – dodržování interních předpisů, dodržování 
zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o registru smluv a zákona o archivnictví a spisové 
služby při zadávání VZ malého rozsahu této organizace v roce 2019
- PO prověřil těchto 40 pochybení
- nejčastěji se jednalo o porušování interních předpisů o porušování směrnice RM o zadávání VZ, 
porušení zákona o archivnictví a spisové službě
Mgr. Vlach: nemělo by se usnesení doplnit o nějakou aktivitu směrem k tomu zjišťování?
Mgr. Nováková: teoreticky by to bylo možné (provedení interního auditu), ale za finanční
náhrady
Ing. Tošovský: s ohledem na jiné další kontroly, které se v poslední době konaly, ta závažnost
je hodně vysoká, středně vysoká nebo malá?
Mgr. Nováková: docházelo k opakovanému pochybení – dělení VZ
- osobně si myslím, že závažnost je středně vysoká
Hausenblas, MBA: metodické řízení pro příspěvkové organizace
- intenzitu trestního činu to nemá – trestní znaky
Mgr. Nováková: není tam škoda, není zjištěný zřejmý úmysl
Hausenblas, MBA: zjevně se to opakuje, stojí to za systémové řešení – zkontrolovat směrnice,
jestli jsou v pořádku a jasné
Ing. Outlá: v příspěvkových organizacích se opakují obdobné nálezy
- máme interního auditora, který by se měl soustředit na zjišťování rizikových záležitostí
- jestli povolat externího auditora na prověření, mělo by to být v možnostech úřadu
- měla by být navržena nápravná opatření a poté znovu kontrola
- nastavení systému, aby k tomu nedocházelo
Mgr. Studenovský: oddělujme funkčnost směrnice a její elementární dodržování
Hausenblas, MBA: je zde problém, který se opakuje, je tu příčina, není to úmysl
Mgr. Studenovský: směrnice je naprosto jednoznačná, pochopitelná, druhá věc je, ji dodržovat
- navrhuji prostudovat směrnici, druhá věc je metodika
PhDr. Ing. Nedvědický: měli jsme setkání s Ing. Outlou a pracovníky kontrolního oddělení
- jsme po prvním kole jednání v nastavení základních parametrů, to znamená informovanost o 
všech relevantních předpisech, které jsou dány ze zákona, naší vlastní tvorbou na intranetu, tak byť 
jsou seznamováni vedoucí pracovníci tak, aby to měli k dispozici a teď je otázka, kdy bychom 
chtěli sáhnout metodicky k tomu, kde ty směrnice jsou připraveny relativně kvalitně
- jeden z návrhů byl Kraj, který přejímá část svých směrnice z Jižních Čech a z Vysočiny
- nejhorší je mít profesionála, který by se tomu věnoval
- systémové návrhy – přejít na jednotnou platformu u všech organizací na stejný účetní systém – 
vstup našich pracovníků, kteří zodpovídají za příspěvkové organizace – dvě kvalifikované 
pracovnice na 62 organizací
- jsou schopni reagovat, mít jasný přehled – návrh na prvotní opatření: umožnit jim nákup 
kontrolního softwaru, který byl v plánu již v minulém roce, ale díky kovidu, to bylo staženo
- jejich kontrolní software by neumožňoval online vstup do těch dat, ale oni by vždy při 
uzávěrkách byli schopni si načíst příslušný měsíc a na základě toho měsíce vyhodnocovat
- například porušování při výběrových řízení by bylo identifikovatelné
- je na nás, abychom jsme se tu domluvili, jakým směrem postupovat
- implementace do 62 organizací jednotného softwaru je velký úkol, měli bychom pro to připravit 
alespoň podmínky
- vrátil bych se ke kontrolnímu softwaru, který používá Kraj s velkou úspěšností
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Hausenblas, MBA: s tímto řešením nesouhlasím, dálnice se také nestaví 4 roky
- je to otázka strategie: vnitřní předpisy, metodika, kontroly – každá organizace má jinou strukturu 
dat – nejsme schopni efektivně provádět kontroly
Ing. Tošovský: směrnice je tak jednoduchá, že každý, kdo ji chce dodržovat, tak ji dodržuje
Mgr. Ševcovic: souhlasím s tím, co se zde řeklo
- je potřeba udělat nějaké sjednocení
- problematika je hodně složitá, každá organizace má jiný statut
- chci upozornit na jednu věc, která se mi nelíbila – minulý týden ve středu jsem nebyl pozván na 
jednání na vedení města, které se jednalo o úpravách směrnic příspěvkových organizací, příště 
bych byl rád přítomen, v mé kompetenci je přes 50 příspěvkových organizací
Mgr. Krsek: lepší kontrola a metodické vedení ze strany magistrátu je vítáno, ale zároveň je
potřeba respektovat určitou svobodu a specifika jednotlivých organizací, abychom
nějakým jednotícím systémem tuto věc příliš nepodvázali
PhDr. Ing. Nedvědický: připomínám, že i městské muzeum mělo při vnitřní kontrole stejné
problémy
Mgr. Krsek: já o aktuálním pochybení nic nevím
Ing. Outlá: vyplývá z toho, že další kontrola je nezbytná – interní auditor, kontrolní odbor
- je zde systémový problém
PhDr. Ing. Nedvědický: v návrhu na usnesení je právní názor našeho PO
- z diskuze vyplynulo: tendence znovu zapojit kontrolní oddělení, aby nedošlo k dalším
pochybením a škodám
- návrh zní: bereme na vědomí
- z diskuze vyplynulo, že by usnesení možná mělo být širší
- měli bychom se zaměřit na více kontrol na tyto chybné oblasti, zapojení auditu
- sehnat metodika soustavy našich příspěvkových organizací
Ing. Outlá: přimlouvala bych se za hloubkovou kontrolu – hospodaření jako celek
Ing. Tošovský: myslím, že usnesení by mělo mít dvě části: RM ukládá odboru kontroly prověřit
zda nedošlo činností vedení městských služeb ke škodě pro příspěvkovou
organizaci potažmo pro město, B) metodické vedení pro příspěvkové organizace s cílem
eliminovat případné další problémy ohledně veřejných zakázek
Ing. Outlá: metodická pomoc
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění
- PO se nebrání tomu, aby uspořádal pro jednotlivé příspěvkové organizace nějaké metodické 
školení na téma: Zadávání VZ malého rozsahu
- vzhledem k tomu, že se změnil zákon, budeme přepracovávat směrnici RM 1/2019 o zadávání 
VZ, aby byla v souladu se zákonem
Ing. Tošovský: návrh na doplnění usnesení: RM po projednání A) bere na vědomí, B) ukládá
Mgr. Studenovskému, tajemníkovi provedení kontroly nápravných opatření s termínem
do konce roku 2021

Hlasování o protinávrhu Ing. Tošovského: 9, 0, 0

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

1716/74R/21
Právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění na základě 
kontrolního protokolu č.11335 kontroly provedené v příspěvkové organizaci 
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Městské služby Ústí nad Labem p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. právní stanovisko prověření závažnosti kontrolního zjištění na základě kontrolního 
protokolu č. evid. 11335 o kontrole zadávání veřejných zakázek malého rozsahu provedené 
v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

B) ukládá
  

1. Mgr. Miloši Studenovskému, tajemníkovi MmÚ

a) provedení kontroly nápravných opatření

 Termín: 31. 12. 2021

10. Dohoda o narovnání mezi SMÚL a Develop plus, s.r.o.

- STAŽENO Z PROGRAMU

11. Rozpočtové opatření OSV a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví
Původní číslo materiálu: 8

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

Ing. Šťastná: převod finančních prostředků - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví
- obecně závažnou vyhláškou statutem je tato kompetence předávána úřadu MO
- ke každému opatrovanci dostaneme příspěvek
- paušální platba byla zvýšena na 30 500,-Kč
- město Ústí nad Labem má celkem 131 opatrovanců
Ing. Outlá: jak to funguje, kdy vykazujete celkový počet opatrovanců?
Ing. Šťastná: informace shromažďujeme k 31. 5. předcházejícího roku
- pravomocné rozhodnutí soudu
Ing. Outlá: kdy chodí avízo z MV?
Ing. Šťastná: zpravidla začátkem roku (koncem ledna)
Ing. Outlá: kde se sbírají data pro příspěvek?
Ing. Šťastná: na MF
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1717/74R/21
Rozpočtové opatření OSV a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a finančního odboru v celkové výši 3 995,50 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 995,50 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Příspěvek na opatrovnictví

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o celkovou částku 3 995,50 tis. Kč v 
položce Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:
- MO město 1 647,00 tis. Kč
- MO Severní Terasa 1 250,50 tis. Kč
- MO Neštěmice 762,50 tis. Kč
- MO Střekov 335,50 tis. Kč

12. Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Šťastná: jedná se o příspěvky, které dostáváme od ÚP na základě smluv, které můj odbor
uzavírá s pěstouny
- tyto finanční prostředky musíme využít pro pěstouny (tábory, speciální výuky, náhradní 
pěstounská péče, zbytek použit na mzdy zaměstnanců, zdravotní, sociální pojištění, rodinné 
výdaje, kancelářské potřeby, pozvánky, atd.)
- peníze jsou značené znakem, nedají se použít na nic jiného
Ing. Outlá: odměna pěstounům je pevně daná, nebo to záleží na Vás?
Ing. Šťastná: odměna pěstounům je dána zákonem
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1718/74R/21
Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 168 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 168 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky z úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 168 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
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2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 5 258,78 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 financování ve výši 5 258,78 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 5 258,78 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče
3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 2 005,40 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 005,40 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 282,06 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 433,34 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 290 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 48 tis. Kč – snížení nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – pěstounská péče

13. Souhlas s podáváním žádostí o dotace ze státního rozpočtu týkající se agendy sociálních 
věcí
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Šťastná: žádám o univerzální souhlas s tím, abych kdykoli se vyhlásí nějaký dotační titul,
jsem byla pověřená radou města, zpracovávat všechny žádosti, které výše uvedená
ministerstva vyhlásí jako dotační tituly přeneseného výkonu státní správy v sociální a
zdravotní oblasti
- abych nemusela žádat o mimořádný souhlas

Ing. Outlá: jaká je úspěšnost Vašich žádostí, když žádáte o dotace ze státního rozpočtu?
Ing. Šťastná: docela velká
Ing. Outlá: jaká je fluktuace na Vašem oddělení?
Ing. Šťastná: fluktuace není vysoká, odcházejí pouze na mateřskou dovolenou
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1719/74R/21
Souhlas s podáváním žádostí o dotace ze státního rozpočtu týkající se agendy 
sociálních věcí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. podávání žádostí o dotace ze státního rozpočtu týkající se agendy sociálních věcí na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo 
zdravotnictví ČR (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“)

B) ukládá
  

1. Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí

a) žádosti o poskytnutí dotace administrativně zpracovávat za podmínek a v termínech 
vyhlášených dotačních řízení

 Termín: 31. 12. 2022

C) pověřuje
  

1. Ing. Ivanu Šťastnou vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ
a) ke všem úkonům konaným v rámci dotačních řízení, zejména k podpisování a podávání 
žádostí o poskytnutí dotace dle bodu A) a B) tohoto usnesení

14. Rozpočtové opatření městské policie - náhrady mezd v době nemoci
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Bakule: převod náhrad mezd v době nemoci
Ing. Outlá: nepočítáte s tím, že ti lidé budou nemocní, v okamžiku, kdy máte vyplácet
nemocenské dávky, tak tam přesouváte peníze ze mzdových prostředků, je to tak?
Ing. Bakule: ano, je to tak
- přehled od roku 2016 – 2019 jsme měli průměrně vyplaceno na náhradách zhruba 160 tis. Kč a za 
loňský rok to bylo 375 tis. Kč, v tom hrála roli pandemie
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1720/74R/21
Rozpočtové opatření městské policie - náhrady mezd v době nemoci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 300 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 300 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 300 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky

15. Kamerový systém podchodu v ulici Nová, Střekov
Původní číslo materiálu: 12

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

Ing. Bakule: zhotovitel, který vyhrál výběrové řízení, práce nedodělal, proto se hledalo náhradní
řešení s tím, že pro nás v rámci smlouvy za údržbu a servis kamerového systému by tyto
práce dokončil Metropolnet
Mgr. Krsek: částka 700 tis. Kč se mi zdá vysoká, vychází z původního rozpočtu, který byl
součástí rekonstrukce objektu nebo ji stanovil Metropolnet?
Ing. Bakule: tato cena je součástí rozpočtu
- prvotní firma v podchodu neudělala vůbec nic
- je to včetně kabeláže, upevnění
Ing. Outlá: mně se ta částka zdá také dosti vysoká, je ta částka adekvátní?
PhDr. Ing. Nedvědický: Metropolnet toto normálně běžně soutěží
Hausenblas, MBA: navrhuji kontrolu podchodu, místní šetření
Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1721/74R/21
Kamerový systém podchodu v ulici Nová, Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
městské policie ve výši 738,44 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk. č. 03, o
částku 738,44 tis. Kč u investiční akce "Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch"
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, o částku 738,44 
tis. Kč na investiční akci "Kamerový
 systém"

16. Elektronické zabezpečení objektů ZŠ a MŠ
Původní číslo materiálu: 13
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Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: jedná se o Pult centrální ochrany, které MP provozuje na operačním středisku
- napojeny objekty města
- k 1. 1. 2021 oznámili poskytovatelé pevných linek, že dojde k digitalizaci
- nutné pořídit nový pult centrální ochrany s cloudovou verzí
- odhad celkových nákladů činí 71 390,-Kč, z toho 16 010,-Kč jsou měsíční poplatky do konce 
roku 2021
- bude vypsáno výběrové řízení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1722/74R/21
Elektronické zabezpečení objektů ZŠ a MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 71,39 tis. Kč 
takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 71,39 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 16,01 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, o částku 55,38 tis. 
Kč na akci „Pult centrální ochrany“

17. Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: jedná se o prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů
- smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020
- vzhledem k tomu, že prostory užíváme i nadále, je nutné smlouvu prodloužit
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1723/74R/21
Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s ÚZSVM
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 3.7.2018 (výpůjčka nebytových 
prostorů v objektu ÚZSVM pro potřeby Správního odboru a odboru životního prostředí), 
který je přílohou tohoto usnesení

18. Rozpočtové opatření OHS - PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: podařilo se sehnat projektanta, který by změřil budovu magistrátu – kótované
zaměření
- k dispozici jsou pouze kótované výkresy zaměření z roku 1985
- žádáme město poskytnutí finančních prostředků na tento projekt
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1724/74R/21
Rozpočtové opatření OHS - PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 143 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 03, o 
částku 143 tis. Kč z investiční akce „Rekonstrukce výměníkové stanice MmÚ“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, o 
částku 143 tis. Kč na investiční akci „PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby“

19. Rozpočtové opatření OHS – převod zasmluvněných fin. prostředků
Původní číslo materiálu: 16

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: jedná se o finanční částku, kterou budeme hradit projekt „Náhradního zdroje el.
energie MmÚ – PD“ – do prostorů údržby
- projekt se zpracovává delší dobu
Hausenblas, MBA: o jaký jde výkon agregátu?
Ing. Červenka: myslím, že 400KWa
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PhDr. Ing. Nedvědický: agregát jsme dostali formou daru od organizace GLOBUS
- naše úspora cca 1,5 mil. Kč
Ing. Červenka: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1725/74R/21
Rozpočtové opatření OHS – převod zasmluvněných fin. prostředků

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 234 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 234 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 01, o 
částku 234 tis. Kč na investiční akci „Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD“

20. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Dařílek: obsahem dodatku je promítnutí schváleného rozpočtu zastupitelstvem do stávající
smlouvy s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a. s.
- do dodatku bude doplněna jedna technická část, že zálohově bude placeno 1/12 a nebude to 
specifikováno na částku
Mgr. Vlach: mění se něco v původní smlouvě?
Ing. Dařílek: v původní smlouvě byla schválena částka, kterou jsme ponížili schválením
rozpočtu o 1 mil. Kč na obnovu a zároveň jsme přidali 3 mil. Kč na obnovu zařízení
v rámci výpovědí ze sloup ČEZU, proto se musí udělat dodatek
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1726/74R/21
Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na 
území Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě "O správě, provozu, údržbě a obnově zařízení 
veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem" uzavřené s Dopravním 
podnikem města Ústí nad Labem a.s., jehož předmětem je změna výše ceny za správu, 
provoz, údržbu a obnovu zařízení pro rok 2021 na částku 41.005.868 Kč bez DPH, 
stanovení povinnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. vynaložit na obnovu 
zařízení v kalendářním roce 2021 částku nejméně 7 000 000,- Kč včetně DPH, v roce 2022 
a letech následujících částku nejméně 8 000 000,- Kč včetně DPH a závazek města zaplatit 
Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s. jednorázově částku 3.000.000,- Kč včetně 
DPH za provedení obnovy zařízení vynucené úpravami sítí nízkého napětí nebo i jiných 
sítí, zejména rušením sloupů nadzemního vedení při zřizování podzemního vedení 
společnostmi ze skupiny ČEZ, kterou se Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
zavazuje provést nejpozději do 31. 12. 2022

21. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Dařílek: promítnutí schváleného rozpočtu do smluv na zajištění veřejné služby jak
v přepravě trolejbusové, tak autobusové dopravě
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1727/74R/21
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č.8 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 
trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem“ 
spočívajícího ve sjednání maximální výše Objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro 
rok 2021, a to částky 179.975.892,- Kč

2. uzavření dodatku č.9 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“ spočívajícího ve sjednání maximální výše 
Objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro rok 2021, a to částky 90.832.108,- Kč

22. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek
Původní číslo materiálu: 19

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

Ing. Dařílek: dodatek reflektující na schválený rozpočet
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1728/74R/21
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 12 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve stanovení maximální částky, která bude dopravci uhrazena jako 
kompenzace v roce 2021, a to 2.000 tis. Kč

23. Jezero Milada - dopravní obslužnost
Původní číslo materiálu: 20

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

Ing. Dařílek: v rámci schváleného rozpočtu byla vyčleněna částka ve výši 1 mil. Kč na zajištění
dopravní obslužnosti k Jezeru Milada
- proběhlo jednání s Palivovým kombinátem a s Dopravním podnikem a je navrhováno, aby v roce 
2021 a 2022 byla zajištěna obsluha Jezera Milada formou zájezdové dopravy
- není nutné mít schválenou licenci
- v materiálu je přesně uložena trasa i jízdní řád, jak by bylo obsluhováno
PhDr. Ing. Nedvědický: to nás zavazuje i pro uzavření smlouvy i pro rok 2022?
Ing. Dařílek: objednávka by byla pouze na rok 2021, pokud bude rozpočtem přidělena částka i
pro příští rok, bude uzavřena samostatná objednávka na rok 2022
Hausenblas, MBA: poprosím o pečlivé sledování osob v různých obdobích a časech, abychom
byli schopni vyhodnotit efektivitu investice
- musíme vyhodnotit informaci, zda to chceme převést do režimu stavební linky, v tom případě je 
nutná PD a zastávky
- nejpozději na podzim letošního roku ukončit smlouvu
Ing. Dařílek: Dopravní podnik to bude mít ve smlouvě jako povinnost statisticky vést přepravy
po jednotlivých spojích
Mgr. Krsek: je počítáno s nějakou návazností na zvažovaný cyklobus, o kterém se jedná
s Dopravním podnikem, že by jezdil na Miladu, aby se spoje zbytečně nedublovaly
Ing. Dařílek: zatím cyklobus jezdí pouze do Krásného lesa, v souladu s jízdními řády (linka 21,
22)
- zatím cyklobus na Miladu naplánován není, budeme ladit s Dopravním podnikem v souvislosti s 
tím, jaká bude obsazenost těchto spojů
Hausenblas, MBA: ptal jsem se několika lidí, jak to vnímají, že je to zadarmo
- spoj stojí u Divadla a u Milady, nikde jinde
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- využití nepřizpůsobivých občanů
PhDr. Ing. Nedvědický: s tím se ztotožňuji
- uvolňujeme to jako v Brné
- vycházeli jsme z toho, že ta důvěrnost z toho prostředí, měla být zachována pouze pro ty, co tam 
jsou ochotni aktivně trávit svůj volný čas
- uvidíme výsledek, vyhodnotíme situaci po sezóně
Mgr. Krsek: účelem autobusu je i to, aby se snížila autodoprava, která je pro mnoho lidí jediným
způsobem, jak se na Miladu dopravit
Ing. Dařílek: aby bylo možné vybírat vstupné, musí mít linka udělenou licenci a k licenci
splněné technické věci, které říká zákon o silniční dopravě, to znamená schválené
zkolaudované zastávky, z toho důvodu není možné tam zatím provozovat linkovou
dopravu tak, abychom mohli vybírat jízdné
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1729/74R/21
Jezero Milada - dopravní obslužnost

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zajištění dopravní obslužnosti k jezeru Milada prostřednictvím smluvní dopravy 
poskytnuté Dopravním podnikem města Ústí nad Labem v rozsahu měsíců květen až říjen 
2021 o celkové maximální výši 950 tis. Kč, s provozem v sobotu, neděli a ve svátek a o 
letních prázdninách (červenec – srpen) celotýdenně v trase od Divadla ulicemi Tovární, 
Majakovského, Tyršova, Fügnerova, Gogolova, Edisonova, komunikací k parkovišti Jezera 
Milada (pláž Trmice) až k parkovišti Jezera Milada (hlavní pláž) dále po komunikaci 
II/253, ulicemi Chabařovická, Hrbovická, Tovární, Revoluční do výstupní zastávky 
Divadlo

24. Objekt Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov – nájemní smlouva
Původní číslo materiálu: 21

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

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

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

1730/74R/21
Objekt Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov – nájemní smlouva

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

1. porušení nájemní smlouvy SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 ve znění pozdějšího 
dodatku uzavřenou s nájemcem církevní organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 
442 25 512, ve smyslu provádění stavebních úprav v předmětu nájmu bez rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu

B) neschvaluje
  

1. ukončení nájemní smlouvy SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 ve znění pozdějšího 
dodatku uzavřenou s nájemcem církevní organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 
442 25 512, na pronájem objektu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov za porušení ustanovení čl. 
IV. odst. 4.4. předmětné nájemní smlouvy

25. Záměr darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem – Ústecký kraj
Původní číslo materiálu: 22

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

Ing. Dařílek: jedná se o část pozemku v atriu před Krajským úřadem tak, aby došlo k ucelení
plochy, na které má Krajský úřad postavený svůj chodník
- předložen ke schválení záměr darování
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1731/74R/21
Záměr darování části pozemku p. č. 2431/1 v k. ú. Ústí nad Labem – Ústecký 
kraj

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr darování části pozemku p. č. 2431/1 o výměře cca 149 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 
pro Ústecký kraj, IČO 708 92 156, za těchto podmínek:
a) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
b) před převodem bude provedeno zaměření veřejného osvětlení, na jehož základě bude 
případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ústí nad Labem

B) souhlasí
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1. s převodem pozemku dle bodu A)1. formou darování Ústeckému kraji, IČO 708 92 156, 
po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru darování

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

26. Singletrail Střížovický vrch
Původní číslo materiálu: 23

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

Ing. Dařílek: na základě žádosti Mgr. Krska byl tento materiál na předminulé RM stažen, aby
mohlo dojít k projednání těchto věcí s veřejností, ta proběhla za účasti
cyklo-koordinátora
- RM předloženo schválení smlouvy o spolupráci, její součástí budou dvě etapy tak, jak by se 
singletrail postupně budoval
Mgr. Krsek: řešila se problematika zákazu vjezdu ze Všebořic – rozdíl mezi vjezdem na
dopravní obslužnost a na nějakou povolenku
Ing. Dařílek: zatím jsme neřešili, v tomto týdnu proběhne jednání s kynologickou službou –
shánění podkladů od všech zúčastněných, kterých se to týká a na základě toho, bychom
potom chtěli upřesnit dodatkovou tabulku ze strany od Všebořic
Mgr. Krsek: dopravní obslužnost je trochu problematicky pochopitelný termín, může se na ní
odvolat kde kdo
Ing. Dařílek: dopravní obsluhu téměř nikdo nebude potřebovat, protože sídlo tam má restaurace
Mgr. Krsek: je to tedy podmíněné sídlem společnosti?
Ing. Dařílek: ano
Mgr. Krsek: v tom případě, je to myslím dostačující
- další dotaz se týká konkrétní trasy – úpravy podle terénních poměrů v místě
- byl bych rád, kdyby se do návrhu usnesení dodalo, že přesné vedení trasy bude nutno konzultovat 
s OŽP- možnost korigovat práce
Ing. Dařílek: v usnesení máme v návrhu záměru v bodě b) daný jasný bod, že budou
vybudované v souladu s pokyny správce lesů a v souladu se stanoviskem OŽP
- tato podmínka bude vložena i do smlouvy
Mgr. Krsek: to stanovisko je již vydané, že? To znamená, že by například nemohla reagovat na
nějakou změnu trasy
- mohou pouze v pronajaté části
Ing. Dařílek: ano, do jiných pozemků nemohou, pouze do těch, které mají pronajaté
Mgr. Krsek: šlo by naformulovat, aby realizátor čas od času pozval OŽP na nějakou konzultaci
v terénu?
Ing. Dařílek: spíš bychom to naformulovali rovnou do textu smlouvy
- do smlouvy bude vsunuta kooperaci s OŽP, nechal bych to pouze na smluvní věc
Mgr. Krsek: pokud to bude v zápise, tak s tím souhlasím, děkuji
Ing. Tošovský: chtěl bych ještě přidat do usnesení, abychom jako město zaplatilo biologické
hodnocení
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- jaká může být cena takového biologického hodnocení?
Ing. Dařílek: předpokládáme, že bude většího rozsahu, než jsme měli například v ul. Truhlářova
- typoval bych kolem statisíc
Ing. Tošovský: děkuji
- navrhnu poté usnesení
Mgr. Krsek: při veřejném jednání se řešily stávající singletraily
- vím, že návrh smlouvy nějakým způsobem řešil vztah toho budovatele k těm načerno postaveným 
singletrailům
- pokročila se někam tato věc?
Ing. Dařílek: je třeba si uvědomit, že jsou tam standardní lesní cesty, na kterých není nikomu
zakázáno chodit, jezdit
- jsou to standardní lesní cesty, které se využívají pro všechny
- zůstanou standardní přístupy na Střížovický vrh tak, jak slouží všem

Mgr. Krsek: v lese jsou poměrně výrazné stavby – stoky, je to realistické od toho realizátora
tyto věci likvidovat?
Ing. Dařílek: myslím, že na tom se budou podílet všichni cyklisté, kteří to tam užívají, je to po
dohodě s cyklistickou obcí, která tam ty věci provádí
Ing. Tošovský: chci upozornit, že tuto sobotu proběhla na Střížovickém vrchu úklidová akce,
kterou prováděl cyklistický oddíl
- nebyl jsem tam osobně, ale viděl jsem fotky, jak některé oblasti vypadaly před tím a teď a je tam 
výrazný rozdíl
- tyto úklidové akce probíhaly i na jiných místech a jsem rád, že město vypadá lépe
Ing. Outlá: je možné, aby byly použity při budování pumptrack na Střížovickém vrchu
přírodní materiály?
Ing. Dařílek: počítáme s tím, že se na Střížovickém vrchu nebude asfaltovat a budou použity
přírodní materiály
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Tošovský: doplňující návrh: bod 1. e) skutečné náklady na biologické hodnocení uhradí
statutární město Ústí nad Labem
Ing. Dařílek: já se s tím jako předkladatel ztotožňuji
- implementace do návrhu

Hlasování o upraveném návrhu: 9, 0, 0

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

1732/74R/21
Singletrail Střížovický vrch

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování a provozování singletrailových tras 
se spolkem Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork, z.s., IČ: 04603320 za účelem 
vybudování a provozování singletrailových tras na částech pozemků p. č. 855, 856, 859/1, 
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863, 867/1, 867/4, 1353/1, vše v k. ú. Bukov (I.etapa - lehký trail) a na částech pozemků p. 
č. p. č. 854, 855, 856, 859/1, 863, 867/1, vše v k. ú. Bukov a 1914/1, 1914/4, 1917/2, 
1917/3, 1917/7, 1922/2, vše v k. ú. Klíše (II.etapa - středně lehký trail), za těchto 
podmínek:
a) za vstup a jízdu na stezkách nebude vybíráno vstupné
b) stezky budou vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů města Ústí 
nad Labem a v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí 
nad Labem
c) II. etapa bude realizována se souhlasem statutárního města Ústí nad Labem, po 
vyhodnocení provozu I. etapy a vypracování biologického hodnocení umožňujícího 
akceptaci realizace II. etapy
d) smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
e) skutečné náklady na biologické hodnocení uhradí statutární město Ústí nad Labem

2. uzavření smlouvy o spolupráci při vybudování a provozování singletrailových tras se 
spolkem Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork, z.s., IČ: 04603320, v souladu s bodem 
A) 1., po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru

27. Dodatek k mandátní smlouvě - služební byty
Původní číslo materiálu: 24

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

Ing. Dařílek: v rámci této rekonstrukce byly zřízené tři bytové jednotky, z nichž dvě budou plnit
funkci krizových bytů a jedna jednotka bude sloužit jako služební byt
mandátní odměna za tento objekt bude činit 450,-Kč měsíčně bez DPH (150,-Kč za jednu 
spravovanou bytovou jednotku v souladu se smlouvou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1733/74R/21
Dodatek k mandátní smlouvě - služební byty

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku k Mandátní smlouvě o obstarání správy bytového fondu a výkonu 
dalších práv a povinností ze dne 1. 8. 2006 s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 
nad Labem, IČ 71238301, z důvodu rozšíření předmětu správy o objekt Matiční č.p. 184/7, 
který je součástí pozemku p. č. 119/1 v k.ú. Krásné Březno

28. Žádost o odklad platby nájemného - RENGL
Původní číslo materiálu: 25

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

Ing. Dařílek: na základě podané žádosti je RM předloženo schválení nebo neschválení
odloženého termínu
- jedná se o posunutí splatnosti do 31. 10. 2021
Mgr. Krsek: žádám Ing. Dařílka, aby připravil materiál, který by shrnoval podmínky možného
vypovězení smlouvy RENGLU
Ing. Dařílek: s materiálem nemám žádný problém
- chci upozornit na to, že společnost RENGL s. r. o. neprovozuje plakátovací plochy pouze na 
území statutárního města, ale provozuje je v celém kraji
- příspěvkovým organizacím města dává tyto plochy se slevou, i v jiných městech
- nutno počítat s tím, pokud bychom jim vypověděli smlouvu, tak příspěvkové organizace budou 
potřebovat větší peníze na alokaci akcí, poněvadž přijdeme o slevu
- materiál připravím, aby RM byla informována o všech aspektech této smlouvy

Hausenblas, MBA: Dopravní podnik provozuje kancelář pro organizování reklamy
- pokud bychom plochy provozovali sami, tak to můžeme poskytnout příspěvkovým organizacím 
zdarma
- návrh na sloučení této činnosti, vhodné posoudit činnost řízení reklamy
Mgr. Krsek: v rámci udělování dotací z peněz na kulturu velmi často financujeme žadatelům
náklady na propagaci
- peníze z městských dotací jdou přímo tomu, kdo provozuje plakátovací plochy, tím pádem jsme 
schopni uvolnit toto prostředí a více zpropagovat akce, které by mohly mít propagaci zdarma
Ing. Dařílek: návrh na usnesení varianta I schvaluje

Hlasování o variantě I: 8, 0, 1

Odchod Mgr. Krska a Hausenblase, MBA

Hlasování o společném hlasování k bodům č. 26-32: 7, 0, 0

Hlasování o společném hlasování k usnesením: 7, 0, 0

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

1734/74R/21
Žádost o odklad platby nájemného - RENGL

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. odložení termínu splatnosti nájemného společnosti RENGL s.r.o., IČO 25420160 ve výši 
39.600,- Kč (splatné do 21. 3. 2021) z důvodu trvání nouzového stavu na území České 
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republiky do 31. 10. 2021

29. Vyjádření zřizovatele k provedení výmazu školního klubu ZŠ Rabasova z rejstříku škol a 
školských zařízení
Původní číslo materiálu: 26

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1735/74R/21
Vyjádření zřizovatele k provedení výmazu školního klubu ZŠ Rabasova z 
rejstříku škol a školských zařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s provedením výmazu školního klubu na Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 
3282/3, příspěvková organizace podle § 150 odst. 1, písm. a) a e), školského zákona č. 
561/2004 Sb., v platném znění

30. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Původní číslo materiálu: 27

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1736/74R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:
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a) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

b) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace

c) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace

d) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace

e) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

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

31. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 
let (šeky) - udělení výjimky
Původní číslo materiálu: 28

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1737/74R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 - Celoroční sportování dětí a 
mládeže do 21 let (šeky) - udělení výjimky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s udělením výjimky z "Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. II bodu A) odst. 4 žadatele:
a) Český svaz parkouru, z.s., IČ: 018 71 633
b) Ústecká asociace futsalu, z.s., IČ: 041 02 584

B) ukládá
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1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 19. 4. 2021

32. Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová 
činnost dětí a mládeže do 18 let“
Původní číslo materiálu: 29

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1738/74R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční 
volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“

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 oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Junák - český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností ve výši 45.000,- Kč
b) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností ve výši 20.000,- Kč
c) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve 
výši 41.000,- Kč

2. znění Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit č. 1 tohoto usnesení

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Sdružení V.T.O.M. z.s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 36.000,- Kč

C) souhlasí
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1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností ve výši 64.000,- Kč
b) Veronika Kalinová (IČ 051 38 205) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve 
výši 51.000,- Kč
c) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností ve výši 101.000,- Kč

D) nesouhlasí
  

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 
mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností ve výši 157.000,- Kč.

E) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

 Termín: 24. 5. 2021

33. Rozpočtové opatření OŠKS - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 
2020
Původní číslo materiálu: 30

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1739/74R/21
Rozpočtové opatření OŠKS - účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky 
z roku 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 33 z 47



1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení 
účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 270,00 
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 270,00 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb, oddělení kultury a sportu, o částku 270,00 tis. Kč v položce Oblast 
kultury

34. SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. - Žádost o udělení výjimky ze smlouvy o poskytnutí 
dotace SML1024675
Původní číslo materiálu: 31

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1740/74R/21
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. - Žádost o udělení výjimky ze smlouvy o 
poskytnutí dotace SML1024675

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s udělením výjimky v čl. I. odst. 6 odrážky 2 smlouvy o poskytnutí dotace SML1024675 
ze dne 10. 2. 2021 na "Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – volejbal – 
částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za 
rok 2021"

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalovi Ševcovicovi, neuvolněnému námětkovi

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

 Termín: 24. 5. 2021

35. Jmenování Rady seniorů Statutárního města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 32

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

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

Hlasování o usnesení: 7, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č. 34-41, 49, 50: 7, 0, 0

Hlasování o společném hlasování k usnesením: 7, 0, 0

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1741/74R/21
Jmenování Rady seniorů Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem od 1. 5. 
2021 do 1. 5. 2022

B) jmenuje
  

1. předsedkyni Rady seniorů: PeadDr. Čelišovou Květoslavu
2. členy Rady seniorů:
a) Milenu Černou
b) Mgr. Věru Frankovou
c) Ing. Karlu Audiovou
d) Jiřího Dospěla
e) Evu Živnůstkovou
f) Milana Honse
g) Alenu Pechovou
h) Jiřího Brodského

3. tajemnici Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou, OŠKS

36. „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

- STAŽENO Z PROGRAMU

37. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 34

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Ing. Outlá: neznáme míru provinění u Ing. Petra Boťanského, proto nevíme, zda je snížení 
osobního příplatku adekvátní
Bc. Žirovnická: ke snížení osobního příplatku jsme přistoupili na dva měsíce s tím, že pan ředitel
přijal nápravná opatření
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1742/74R/21
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

s účinností od 1. 5. 2021
1. plat ředitelům příspěvkových organizací
a) Ing. Petru Boťanskému, řediteli Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 
organizace (platový výměr č. 65/2021)
b) Mgr. Tomáši Křížovi, MBA, řediteli Domova Velké Březno, příspěvkové organizace 
(platový výměr č. 66/2021)

B) schvaluje
  

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/1/2021)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/2/2021)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/3/2021)

38. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí investičního příspěvku Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 35

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1743/74R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí investičního příspěvku 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 v 
celkové výši 1 041,51 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků
na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve výši 1 
041,51 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 1 041,51 tis. Kč na akci „MSUL – nákup 7 ks nových parkovacích 
automatů“

B) ukládá
  

1. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

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

 Termín: 31. 12. 2022

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

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1744/74R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
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celkové výši 3 663,29 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 663,29 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 3 
663,29 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 
589,78 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizaci ve výši 1 
182,33 tis. Kč
- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové organizaci ve 
výši 353,48 tis. Kč
- Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové organizaci ve výši 
334,90 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvkové organizaci
ve výši 263,20 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci ve výši 
939,60 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 15 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15 tis. Kč, v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem, v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, 
Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci, ve výši 15 tis. 
Kč, na realizaci projektu
„ÚK – obědy do škol II.“

40. Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 37

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1745/74R/21
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Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. výsledky výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Zoologické 
zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 31. 3. 2021

B) žádá
  

1. PhDr. Petra Fejka
a) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 5-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech
b) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 10-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech

2. Ing. Ilonu Pšenkovou, Ph.D.
a) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 5-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech
b) o dopracování koncepce rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace na dobu 10-ti let doplněnou o finanční analýzu potřeby finančních prostředků v 
jednotlivých letech

C) ukládá
  

1. Evě Novákové, člence rady města pro ZOO

a) pozvat uchazeče v prvním a druhém pořadí, které doporučila výběrová komise na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace na jednání Zastupitelstva Ústí nad Labem

 Termín: 24. 5. 2021

41. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 38

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1746/74R/21
Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských 
služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) ruší
  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace, jehož vyhlášení bylo schváleno usnesením RM č. 
1577/66R/21 ze dne 18. 1. 2021

B) revokuje
  

1. usnesení RM č.1577/66R/21 ze dne 18.1.2021 v bodě G) tohoto usnesení

C) vyhlašuje
  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace

D) schvaluje
  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení

E) jmenuje
  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Miloš Studenovský
Členové: Ing. Dalibor Dařílek
Bc. Martina Žirovnická
2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, ve složení:
Předseda: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora
Členové: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Bc. Martin Prachař, předseda představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem 
a.s.
Ing. Igor Babík, jednatel AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Členové hlas poradní: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
Ing. Radka Jakoubková, vedoucí oddělení OMOSRI

F) ukládá
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1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl nejpozději do 14. 6. 2021 předložen 
radě města návrh na jmenování nového ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

 Termín: 14. 6. 2021

42. Změna v projektu 
Původní číslo materiálu: 39

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1747/74R/21
Změna v projektu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. podání Žádosti o změnu v projektu „Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, 
okres Ústí nad Labem“

43. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP
Původní číslo materiálu: 40

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1748/74R/21
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z OPTP

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

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 4 o poskytnutí dotace č. j. 7788/2020-55/4 ze dne 23. 
3. 2021 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“
2. informace o Podmínkách realizace č. 4 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc

B) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) akceptování Podmínek č. 4 u projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace III.“ elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+.

 Termín: 30. 4. 2021

44. Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 41

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1749/74R/21
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dokument Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení Plán udržitelné městské 
mobility města Ústí nad Labem

 Termín: 19. 4. 2021

45. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

- STAŽENO Z PROGRAMU

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 42 z 47



46. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
Původní číslo materiálu: 49

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1750/74R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí účelového 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 a 
finančního odboru v celkové výši 1 930 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1 930 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 158 tis. Kč na dofinancování 1. etapy 
oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 772 tis. Kč na pokrytí nákladů 
souvisejících s realizací 2. etapy oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních

B) ukládá
  

1. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

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

 Termín: 31. 12. 2021

47. Revokace usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021
Původní číslo materiálu: 50

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1751/74R/21
Revokace usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení RM č. 1610/67R/21 ze dne 8. 2. 2021

48. Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 – 
vyhlášení 16. kola dotačního programu
Původní číslo materiálu: 44

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

Bc. Gloserová: schválení programu pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 – vyhlášení 16. kola dotačního programu
- celkově bude i letos rozděleno v rámci dotačního programu PZM a MA21 300 tis. Kč, přičemž 
jeden projekt může být podpořen do max. výše 30 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1752/74R/21
Program pro poskytování dotací v rámci Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 – vyhlášení 16. kola dotačního programu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Program pro poskytování dotací 2021/2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem
2. vyhlášení 16. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro 
období 2021/2022 s tématy:
a) Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v 
meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
b) Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště 
nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových 
kampaní a akcí apod.)
c) Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních 
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tradicích – kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

49. Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2020 a Plán 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2021
Původní číslo materiálu: 45

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

Bc. Gloserová: každoroční materiál
- předložena hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2020
- přehled toho, co bylo uděláno a co se připravuje nového
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1753/74R/21
Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 
2020 a Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad Labem za 
rok 2020
2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2021

50. Osvědčení člena ZM
Původní číslo materiálu: 46

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

PhDr. Ing. Nedvědický: rezignace Ing. arch. Hroudy z funkce zastupitele
- předložení vydání osvědčení o tom, že Mgr. Bc. Petra Holasová se stala členem zastupitelstva – 
ředitelka ZŠ
- návrh na usnesení v upraveném znění: Mgr. Bc. Petra Holasová

Hlasování o upraveném usnesení: 7, 0, 0

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1754/74R/21
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Osvědčení člena ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vydává
  

dle § 56, odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.

1. Mgr. Bc. Petře Holasové
a) osvědčení člena Zastupitelstva města Ústí nad Labem

51. Memorandum o spolupráci 
Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: memorandum bylo zkontrolováno právníky, byl přidán článek, za jakých
okolností to memorandum případně skončí
- po schválení bude zahájeno jednání, které určí konkrétní projekt, termíny, úkoly
- rozšíření usnesení: o materiálu bude informovat Ing. Tošovský na 17. ZM – materiál bude 
předložen na stůl
- návrh na usnesení v upraveném znění: schvaluje 1. memorandum, 2. ukládá náměstku Ing. 
Tošovskému informovat ZM o přijatém memorandu, termín 19. 4. 2021

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

1755/74R/21
Memorandum o spolupráci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Memorandum o spolupráci mezi SVS, a. s. a statutárním městem Ústí nad Labem v 
předloženém znění

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) informovat ZM o přijatém Memorandu o spolupráci

 Termín: 19. 4. 2021

52. Různé
Diskuse neproběhla.
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Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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