Statutární město Ústí nad Labem

Zápis
z 75. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 3. 5. 2021
Omluveni:

Miroslava Lazarová
PhDr. Ing. Petr Nedvědický – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Eva Nováková
Zapisovatelé:
Zahájení

Mgr. Martin Krsek

Kateřina Nedvídková, KP

Jednání zahájila a řídila Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora.
Schválení programu
Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora předložila členům Rady ke schválení program 75. schůze
Rady.
Diskuse neproběhla

.

Dodatečně byly zařazeny body:
25. Plnění úkolů uložených radou města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ
26. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
27. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
28. Rozpočtové opatření OMOSRI – Rekonstrukce ulice Nová II. etapa
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 25 před bod č. 1,
- bodu č. 26 za bod č. 3 (aby materiály FO byly za sebou),
- bodů č. 27 a 28 za bod č. 23 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).
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Hlasování o předřazení bodů: 7, 0, 0

Schválený program:
1.

Plnění úkolů uložených radou města

2.

Rozpočtové opatření FO – žádost MO Neštěmice o dotaci

3.

Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o dotaci

4.

Revokace bodu B) 3. usnesení RM č. 1712/74R/21 ze dne 12.4.2021 a nové rozpočtové
opatření na dotaci pro MO Střekov

5.

Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci

6.

Veřejná zakázka „Služby dotačního managementu“ - výběr dodavatele

7.

Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení
Statutárního města Ústí nad Labem“

8.

Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny z VN a NN pro Statutární město Ústí
nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s. a Severočeské divadlo s.r.o.“

9.

Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s předmětem sdružených služeb
dodávky elektrické energie

10.

Udělení zmocnění pro Ing. Jana Brofta, jednatele společnosti RDG Advisory, s.r.o. k
zastupování města při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci
administrace žádosti o podporu z Operačního programu Živostní prostředí na projekt
Hospodaření se srážkovými vodami v objektu Žukovova 546/15, ÚL

11.

Rozpočtová opatření městské policie - Program prevence kriminality 2021

12.

Rozpočtové opatření městské policie - zapojení účelové dotace na krytí výdajů při sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021

13.

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací

14.

Slavnostní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie

15.

Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2021 „Akce mimořádného významu pro statutární
město Ústí nad Labem“

16.

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 - kategorie "Podpora celoroční kulturní činnosti" a
"Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem"

17.

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava"

18.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2020/2021

19.

Dodatek č. 2 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace

20.

Vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Základní školou Ústí
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací - STAŽENO Z PROGRAMU
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21.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020

22.

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

23.

Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - "Kanalizace Svádov II. etapa" - PD

24.

Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Základní školu Ústí nad
Labem, E. Krásnohorské, příspěvkovou organizaci

25.

Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II - Mateřská
škola Dobětice, příspěvková organizace

26.

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

27.

Rozpočtové opatření OMOSRI – Rekonstrukce ulice Nová II. etapa

28.

Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her - STAŽENO Z
PROGRAMU

29.

Různé

Hlasování:

1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Plnění úkolů uložených radou města
Původní číslo materiálu: 25
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
Mgr. Studenovský: tradiční plnění úkolů uložených RM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1756/75R/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. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Neštěmice o dotaci
Původní číslo materiálu: 1
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: MO Neštěmice požádal o dotaci z rezervy, která byla vytvořena v rozpočtu pro
letošní rok
- každý MO obdržel 2,5 mil. Kč
- rozvrh potřeb na využití financí
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- žádost na neinvestiční akce, viz příloha DZ
Ing. Tošovský: opravy chodníků se pokládají jako neinvestiční výdaj?
Ing. Jakubec: je to neinvestiční výdaj, pokud by to byla rekonstrukce, tak by to bylo bráno
jako investice
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1757/75R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Neštěmice o dotaci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost MO Neštěmice ze dne 19. března 2021 ve výši 2 500 tis. Kč na opravy chodníků
B) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro
MO Neštěmice 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 neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 800 tis. Kč v položce
Dotace pro MO Neštěmice na provoz (Soubor chodníků v ulici Přemyslovců)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 700 tis. Kč v položce
Dotace pro MO Neštěmice na provoz (Chodník v ulici Obvodová)
3. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o dotaci
Původní číslo materiálu: 2
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: žádost o poskytnutí prostředků z této rezervy 2, 5 mil. Kč z finanční rezervy na
neinvestiční akce: opravy kontejnerových stání, opravy chodníků a schodišť
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1758/75R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o dotaci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
1. žádost MO Severní Terasa ve výši 2 500 tis. Kč na opravy kontejnerových stání,
chodníků a schodišť
B) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro
MO Severní Terasa 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 neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 000 tis. Kč v položce
Dotace pro MO Severní Terasa na provoz (opravy kontejnerových stání)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 500 tis. Kč v položce
Dotace pro MO Severní Terasa na provoz (opravy chodníků a schodišť)
4. Revokace bodu B) 3. usnesení RM č. 1712/74R/21 ze dne 12.4.2021 a nové rozpočtové
opatření na dotaci pro MO Střekov
Původní číslo materiálu: 3
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: přesun použitých prostředků z investiční rezervy na rezervu, která byla
vytvořena ve výši 10 mil. Kč pro všechny MO
Ing. Outlá: byly předloženy dvě žádosti o dotaci pro Střekov a Severní Terasu
- dohoda o tom, že investiční dotace ve výši 10 mil. Kč bude rozdělena rovnou částkou všem
čtyřem MO
- proběhla oprava komunikace, která není ve správě MO Severní Terasa, proto nebyla provedena
revokace u položky ve výši 300 tis. Kč
- došlo k nedorozumění, v předchozích materiálech nebylo nikde uvedeno, že se jedná o pěší
komunikaci, kterou spravuje školské zařízení
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1759/75R/21
Revokace bodu B) 3. usnesení RM č. 1712/74R/21 ze dne 12.4.2021 a nové
rozpočtové opatření na dotaci pro MO Střekov
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje
1. usnesení RM č. 1712/74/21 v bodě B) 3. ze dne 12. 4. 2021
B) schvaluje
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1. 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 na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na
investiční akci „MO Střekov – rekonstrukce hřiště Truhlářova“
5. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci
Původní číslo materiálu: 26
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
Diskuse proběhla.
Ing. Jakubec: předložena žádost MO Střekov o dotaci z rezervy 10 mil. Kč e výši 1000 tis. Kč
na akci „Střekovské nábřeží – mobiliář“
- zůstává částka pro čerpání
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1760/75R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost MO Střekov ze dne 26. dubna 2021 ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Střekovské
nábřeží – mobiliář“
B) schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO
Střekov v celkové výši 1 000 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 1 000 tis. Kč Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 000 tis. Kč v položce
Dotace pro MO Střekov na provoz (Střekovské nábřeží - mobiliář)
6. Veřejná zakázka „Služby dotačního managementu“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 4
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
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Mgr. Nováková: jedná se o výběr dodavatele
- během podávání nabídek bylo přihlášeno celkem 5 uchazečů
- nabídky byly velmi rozdílné
- součástí VŘ bylo hodnocení čtyř kritérií
- z uchazečů se nejlépe umístilo sdružení Sputnik 3, předložilo nejvýhodnější nabídku, splnilo
veškeré požadavky stanovené dodavatelem, proto hodnotící komise doporučuje tohoto dodavatele,
aby byl v rámci této VZ vybrán a aby s ním byla uzavřena smlouva
- smlouva by měla být do roku 2024 nebo do doby, kdy se vyčerpá částka 5 400 tis. Kč
Ing. Tošovský: procesu jsem se účastnil
- VŘ na delší časový úsek, aby se nemuselo dělat zvlášť pro každou dotaci
- nabídka byla dost dobrá
- měli jsme kladné ohlasy od referencí
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1761/75R/21
Veřejná zakázka „Služby dotačního managementu“ - výběr dodavatele
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Služby dotačního
managementu“ takto:
1. Sdružení Sputnik 3
2. Institut projektového řízení s.r.o.
3. Equica, a.s.
4. Komplexní služby Dušek, s.r.o.
5. ECS Eurofinance, s.r.o.
B) rozhoduje
1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s
názvem „Služby dotačního managementu“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj.
Sdružení Sputnik 3, se sídlem Mostecká 52/6, 118 00 Praha 1, IČ: 291 61 541, s celkovým
počtem přidělených bodů: 80,5
C) schvaluje
1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Služby dotačního managementu“ dle
ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, sdružení dodavatelů Sdružení Sputnik 3, se sídlem Mostecká 52/6, 118
00 Praha 1, IČ: 291 61 541, a následné uzavření smlouvy s tímto sdružením dodavatelů
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2. v případě, že sdružení dodavatelů, které se umístilo na prvním místě, odmítne uzavřít
smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k
uzavření smlouvy, přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Služby dotačního
managementu“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
7. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení
Statutárního města Ústí nad Labem“
Původní číslo materiálu: 5
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: samostatné soutěžení elektřiny pro tyto dva účely
- soutěž bude probíhat na komoditní burze společnosti EXCHANGE EUROPE, a.s.
- v rámci poptávkového řízení byli osloveni 3 různí dovozci
- jedná se o dodávku elektřiny na dva roky
- současným dodavatelem elektřiny je společnost EP ENERGY TRADING, a.s.,
Praha 1
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1762/75R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny pro provoz veřejného
osvětlení Statutárního města Ústí nad Labem“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku silové elektřiny pro
provoz veřejného osvětlení statutárního města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou
plnění ve výši 18 000 000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze
v objemu cca 11 200 MWh
B) pověřuje
1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí kanceláře tajemníka
a)zajistit vyhlášení zadávacího řízení dle bodu A)
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou
3. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
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a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, v
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové
8. Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny z VN a NN pro Statutární město Ústí
nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města Ústí
nad Labem a.s. a Severočeské divadlo s.r.o.“
Původní číslo materiálu: 6
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: jedná se o dodávku elektřiny pro odběrová místa města Ústí nad Labem a
jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Severočeské divadlo, DpmÚL
- podepsání smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi, městskými obvody, Severočeským divadlem, DpmÚL
- tyto subjekty podepsaly smlouvu na dobu neurčitou
- v této VZ jde o dodávku elektřiny za cca 67 mil. Kč
- soutěž bude opět probíhat na komoditní burze společnosti EXCHANGE EUROPE, a.s.
Ing. Tošovský: jsou tam všechny PO?
Mgr. Nováková: ano, je zde celkem 67 subjektů
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1763/75R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny z VN a NN pro Statutární
město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody,
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a Severočeské divadlo s.r.o.“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku silové elektřiny pro
Statutární město Ústí nad Labem (kromě silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení),
jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města Ústí nad
Labem a.s. a Severočeské divadlo s.r.o., s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 67 000
000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze v objemu cca 40 200
MWh
B) pověřuje
1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí kanceláře tajemníka
a) zajistit vyhlášení zadávacího řízení dle bodu A)
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
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a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou
3. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, v
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové
9. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s předmětem sdružených služeb
dodávky elektrické energie
Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: jedná se o smlouvu o centralizovaném zadávání, která bude uzavřena se
všemi našimi organizacemi, městskými obvody, Severočeským divadlem a DpmÚL na dobu
neurčitou
- smlouva byla součástí materiálu
Ing. Outlá: proč v bodě 7 v čl. 3 smlouvy je uvedeno, že centrálnímu zadavateli města přísluší
odměna ze strany DpmÚL?
- proč odměnu platí pouze DpmÚL?
Mgr. Nováková: nevím, možná v minulosti bylo domluveno
p. Hausenblas, MBA: je to zřejmě proto, že DpmÚL je největší odběratelem
- souvisí s objemem, který je pro ně soutěžen
Mgr. Vlach: je zde i pečovatelská služba?
Mgr. Nováková: není
Mgr. Vlach: bylo by vhodné ji doplnit
Ing. Tošovský: mám informaci, že pečovatelská služba je v nájmu
Mgr. Nováková: návrh na doplnění pečovatelské služby do výčtu jako bod č. 68
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

1764/75R/21
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s předmětem
sdružených služeb dodávky elektrické energie
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro centralizované zadávání
veřejných zakázek s předmětem sdružených služeb dodávky elektrické energie v
upraveném znění
10. Udělení zmocnění pro Ing. Jana Brofta, jednatele společnosti RDG Advisory, s.r.o. k
zastupování města při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci administrace
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žádosti o podporu z Operačního programu Živostní prostředí na projekt Hospodaření se
srážkovými vodami v objektu Žukovova 546/15, ÚL
Původní číslo materiálu: 8
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
Mgr. Nováková: obrátil se na nás MO Střekov s žádostí o udělení zmocnění
Ing. Janu Broftovi, jednateli obchodní společnosti RDG Advisory, s. r. o. k
administraci žádosti o podporu z Operačního programu Životního prostředí na projekt
„Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15 , Ústí nad Labem –
Střekov“.
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1765/75R/21
Udělení zmocnění pro Ing. Jana Brofta, jednatele společnosti RDG Advisory,
s.r.o. k zastupování města při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR
ve věci administrace žádosti o podporu z Operačního programu Živostní
prostředí na projekt Hospodaření se srážkovými vodami v objektu Žukovova
546/15, ÚL
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) zmocňuje
1. Ing. Jana Brofta, jednatele společnosti RDG Advisory, s.r.o.
a) k zastupování města při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci
administrace žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekt
Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - Střekov s
registračním číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014499, kdy předmětem zmocnění je:
- podepisování žádosti o podporu v MS2014+
- podepisování žádosti o platbu v MS2014+
- podepisování zprávy o realizaci v MS2014+
- podepisování zprávy o udržitelnosti v MS2014+
- podepisování žádosti o změnu v MS2014+
11. Rozpočtová opatření městské policie - Program prevence kriminality 2021
Původní číslo materiálu: 9
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.
Ing. Bakule: jedná se o částku 1 644 tis. Kč, což je dotace na letošní rok na mzdové
prostředky pro 6 asistentů prevence kriminality
- součástí tříletého projektu, který v letošním roce končí
Mgr. Ševcovic: v jakých lokalitách byli použiti tito preventisté?
Stránka 11 z 37

Statutární město Ústí nad Labem

Ing. Bakule: 3 byli v Předlicích, 2 byli na Severní Terase a jeden byl v Krásném Březně
Mgr. Ševcovic: plánujete do budoucna něco podobného?
Ing. Bakule: v letošním roce od října nám začne další projekt, na základě kterého budeme
dostávat dotaci na 14 asistentů prevence kriminality
Ing. Outlá: pokud bychom neměli možnost využívat dotace, byli bychom schopni platit ze
svých zdrojů preventisty?
Ing. Bakule: znamenalo by to pro město, že by muselo zřídit nějaký účet a peníze tam
nějakým způsobem deponovat
- snažil bych se jít cestou dotačních titulů buď z Ústecko-chomutovské aglomerace, nebo z titulu
MV nebo MPSV
Ing. Outlá: jaké zdroje můžeme využívat pro financování preventistů?
Ing. Bakule: MPSV vypisuje zvláštní tituly, dále MV
Ing. Outlá: na jaké je to časové období?
Ing. Bakule: projekty jsou rozdělené na dva druhy: buď na roční projekty, nebo na tříleté
projekty
p. Hausenblas, MBA: klesá kriminalita ve městě?
Ing. Bakule: trestní a přestupková činnost byla nižší, ale je to hlavně kvůli pandemii
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1766/75R/21
Rozpočtová opatření městské policie - Program prevence kriminality 2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. přiznání státní účelové dotace MVČR na tříletý dílčí projekt APK 2019-2021 Programu
prevence kriminality na místní úrovní na rok 2021 ve výši 1 644 tis. Kč
2. přidělení povinné finanční spoluúčasti na projekt APK 2019-2021, na který jsou finance
alokovány ve výdajovém rozpočtu městské policie v položce Prevence kriminality ve výši
222 tis. Kč
B) schvaluje
1. přijetí dotace MVČR pro rok 2021 ve výši 1 644 tis. Kč na jím schválený projekt č. 3
APK 2019-2021
2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1644 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 644 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 644 tis. Kč v
položce Prevence kriminality
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3. rozpočtové opatření městské policie ve výši 6,40 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 6,40 tis. Kč v
položce Mzdové prostředky
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 6,40 tis. Kč v
položce Prevence kriminality
12. Rozpočtové opatření městské policie - zapojení účelové dotace na krytí výdajů při sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021
Původní číslo materiálu: 10
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.
Ing. Bakule: jedná se o částku 505, 50 tis. Kč včetně odvodů, částka je vyčleněná na
doprovody pro pracovníky Českého statistického úřadu v rámci sčítání lidu v roce
2021
- na platy zaměstnanců za práci přesčas
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1767/75R/21
Rozpočtové opatření městské policie - zapojení účelové dotace na krytí výdajů
při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. přiznání státní účelové neinvestiční dotace MF ČR na krytí výdajů při přípravě sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2021

B) schvaluje
1. přijetí dotace MF ČR na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
ve výši 505,50 tis. Kč
2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 505,50 tis. Kč - zapojení účelové
neinvestiční dotace poskytnuté z MF ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 505,50 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 505,50 tis. Kč
takto:
- v položce Mzdové prostředky 377,25 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 128,25 tis. Kč
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13. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací
Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: v rozboru je ukázáno, jakým způsobem probíhala údržba v letošní zimě
- výsledkem materiálu je především finanční bilance, která v součtu sděluje chybějící finanční
prostředky ve výši 3, 3 mil. Kč, s tím, že platba za listopadový paušál se probírá až prosinci
- nutné připravit se na plnění na podzimní měsíc
- tato zima patří mezi těžší
Ing. Outlá: solení chodníků bylo na některých místech nadměrné
Ing. Dařílek: stát se to může
- byly dosti velké spady sněhu, možné udusání, v některých místech mohlo dojít k použití více
prostředků
- součástí materiálu je i spotřeba soli
Mgr. Ševcovic: nebyla použita jiná šarže soli nebo jiná kvalita?
Ing. Dařílek: standardní sůl od dodavatele z Německa, materiál je řadu let stejný
- standardní koupě soli je v souladu s vyhláškou
Mgr. Krsek: existuje nějaká mechanizace na ruční rozptyl soli?
- nerovnoměrné rozptýlení
Ing. Dařílek: standardní mechanismy, které používáme na zimní údržbu, řidič nastavuje
v kabině vozidla gramáž, která jde na komunikaci
- u některých ploch musíme použít ruční práce, jsou to schody, úzké chodníky
Mgr. Vlach: požadavek na doplnění prostředků k údržbě
- obdržel jsem obrovské množství stížností občanů na odplužení silnic
- IZS nemohlo projet
- předpoklad míry zisku pro AVE, podat zprávu, jak hodlají obnovovat svůj majetek a zkvalitňovat
techniku
Ing. Dařílek: smlouva je nastavená tak, že provaděč údržby nesmí mít techniku starší 8 let
- v sídlištích není zimní údržba vůbec jednoduchá
- při tvorbě nového smluvního vztahu, který bude za nějaké dva roky, se bude muset více zaměřit
na sídlištní věci, více okruhů v sídlištích
p. Hausenblas, MBA: již se připravuje VŘ na zadavatele, hledání partnera na smluvní vztah
Ing. Dařílek: je to o financích
- město má nastavené nějaké portfolio
- výkony nad rámec množiny se účtují samostatně jako kilometry najeté na víc
- finance na to, že budou použity pohotovostní stroje, budou vyšší
- alokace finančních prostředků na každý rok
- návrh na usnesení v předloženém znění s doplněným uložení úkolu: do konce června připravit pro
RM rozpočtové opatření, čímž by se doplnit do systému finanční prostředky, které tam chybí
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1768/75R/21
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
1. vyhodnocení zimní údržby místních komunikací
B) ukládá
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) předložit Radě města návrh rozpočtového opatření k dofinancování činností spojených se
zimní údržbou místních komunikací v roce 2021
Termín: 30. 6. 2021
14. Slavnostní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie
Původní číslo materiálu: 12
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
Ing. Dařílek: informativní materiál
- předložen soupis dnů, v kterých je prováděno slavnostní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny
Marie v roce 2021
- materiál vychází z pevně daných svátků a církevních svátků, které přesně říkají, v jaké intenzitě a
v jaké barvě bude kostel nasvícen s tím, že pokud by vznikly nějaké požadavky navíc, tak jsme
schopni je řešit
- navržené svátky jsou pevně dané, aby nedocházelo ke změnám pevného schématu
Ing. Tošovský: kolik stojí slavnostní nasvícení jedné noci?
Ing. Dařílek: je to stejné, jako když svítíme běžně, změní se pouze barva
- kostel je nasvícen standardně každou noc
Mgr. Krsek: my takto nasvěcujeme i Větruši a Mariánský most a ještě něco?
Ing. Dařílek: Větruši nenasvěcujeme, to si dělá provozovatel sám, co se týče Mariánského
mostu, tak my po zpracování tohoto osvětlení kostela máme hotový polo projekt ke
svícení Mariánského mostu, s architektem udělána rešerše, aby splňovala autorská
práva
- připraveno k realizaci, ke které jsme se zatím nedostali
Mgr. Vlach: u 2. 4. světového dnu zvýšení povědomí o autismu svítí světla modře a poté
červeně
Ing. Dařílek: ano, dvě svícení během noci
- nelze nastavit na pevno, některé svátky nejsou pevné
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1769/75R/21
Slavnostní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) bere na vědomí
1. informaci o slavnostním osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie
15. Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2021 „Akce mimořádného významu pro
statutární město Ústí nad Labem“
Původní číslo materiálu: 13
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
v 10:15 h. - příchod pana primátora
Ing. Kohl: v této dotační kategorii máme 2,5 mil. Kč
- bylo doručeno 12 žádostí a v průběhu dotačního řízení byly 3 žádosti staženy z důvodu zrušení
konání akce (Městský plavecký klub Ústí nad Labem,z.s., SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.,
SPORT UNION, z.s.)
- Pracovní skupina pro oblast sportu a volnočasových aktivit doporučuje souhlasit a schválit
poskytnutí dotací v celkové výši 1. 685. 000,-Kč
- Run Tour – problém s propagací, pan primátor neudělil záštitu
- týden před naší velkou běžeckou akcí
PhDr. Ing. Nedvědický: mám výhrady
- několikrát se jednalo o tom, aby dostali podporu za rok 2020, kdy závod se neuskutečnil
- dle mého názoru neplnili podmínky, aby došlo k podpoře – prezentace loga města
- částečná podpora, kterou jsme schválili na ZM, nebyl vyčíslen přesný stav financí
- v okamžiku, kdy si společnost Geometry Prague si postavila svůj běh týden před naším velkým
během Run Czechu, tak tuto žádost nemohu podpořit
- Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s. – záležitost Ústeckého kraje, výše finanční
podpory vidím, jako dosti vysokou, navrhuji částku 200 tis. Kč
- žádali o částku na dopravu, kterou jsme neschválili
- posun se zahájením akce dopředu, nebude tak vysoká podpora návštěvnosti
p. Hausenblas, MBA: Geometry Prague, s. r. o. jak probíhá jednání, když někdo dává týden
před závodem Run Czechu svůj závod Run Tour? oni s námi nejednali?
PhDr. Ing. Nedvědický: ne, se mnou nejednali
- termín konání akce jsem se dozvěděl začátkem ledna
- celou akci v tomto termínu dohodl bývalý radní pan Lukáš Konečný
Ing. Kohl: co se týče boxu, tak v předchozích letech byl vysloven požadavek komise, že je
tam špatná propagace a akce ztrácí na významu, dostávali nižší podporu a teď zase
požadují vyšší podporu
Mgr. Ševcovic: Grand Prix byla vždy spjata s městem Ústí nad Labem
- velká cena jeden z kvalifikačních turnajů, který půjde na olympiádu
- pozornost bude upřena z různých důvodů, mediálně prezentováno ve sdělovacích prostředcích
- přimlouvám se za respektování doporučení Pracovní skupiny
- u běhu mám také problém
- považuji to za zavádějící stanovit termín týden před velkým během
Mgr. Krsek: jaký postoj zaujmula pracovní skupina v rámci diskuze?
Ing. Kohl: pracovní skupina navrhla částku běhu 150 tis. Kč s tím, že je to již tradiční akce
v Ústí nad Labem a zaslouží si takovou podporu
Stránka 16 z 37

Statutární město Ústí nad Labem

- Run Czech probíhá v celém Ústí, Run Tour startuje na pozemku, který my nevlastníme, ale má to
být crossový běh, možná by nemusely být všude uzavírky
Mgr. Vlach: před rokem jsem požadoval, aby pan Neustupa žádal o jednu dotaci, jelikož má
jeden cyklus aktivit na Miladě, rozkouskované na tři, čtyři akce
- loni jsem doporučoval, aby se s žadatelem vstoupilo do jednání, aby podal na celý seriál jednu
dotaci
- chci se zeptat, jak ta jednání dopadla?
Ing. Kohl: dotační program, tak jak je nastavený, by nám neumožnil všechny ty čtyři akce,
které on má, když to spojíme v jednu, tak to podle dotačního programu neumíme
zhodnotit a přesáhl by limity, které tam máme
Mgr. Ševcovic: čím méně titulů bude, těch žádostí, tím lépe i pro rozhodovací proces, cílem je
dotační titul připravit tak, aby bylo možné požádat jednou a žádost by byla vypořádána
- výskyt řetězových aktivit, zhoršuje činnost při hodnocení
- souhlasím s tím, že dotační titul se musí zjednodušit
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
PhDr. Ing. Nedvědický: protinávrh hlasovat o jednotlivých položkách
Hlasování o protinávrhu: 8, 0, 0
Hlasování o první položce Aeroklub Ústí nad Labem z.s.: 8, 0, 0
Hlasování o položce Athletic Club Ústí nad Labem z.s.: 8, 0, 0
Hlasování o položce FINCORP s.r.o.: 8, 0, 0
Hlasování o položce Geometry Prague, s.r.o.: 1, 2, 5
Hlasování o položce Mgr. Michal Neustupa Milada Run: 8, 0, 0
Hlasování o položce Mgr. Michal Neustupa Cyklozávod Milada: 8, 0, 0
Hlasování o položce Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Nedvědický: protinávrh částka 300 tis. Kč: 8, 0, 0
Hlasování o položce TJ Chemička Ústí nad Labem: 8, 0, 0
Hlasování o položce Xterra skvadra s.r.o.: 8, 0, 0
Hlasování o bodu A), C): 8, 0, 0
Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1770/75R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2021 „Akce mimořádného významu
pro statutární město Ústí nad Labem“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
1. znění Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) souhlasí
1. s matematickým zaokrouhlováním částek na celé tisícikoruny na základě bodového
hodnocení žádostí v oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí
nad Labem“
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí
nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů spojených s
akcí „Ústecké nebe plné letadel 2021" ve výši 200.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2021“ ve výši 150.000,- Kč
c) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „51.
Mezinárodní taneční festival 2021“ ve výši 300.000,- Kč
d) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Milada Run 2021“ ve výši 170.000,- Kč
e) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Cyklozávod Milada 2021“ ve výši 150.000,- Kč
f) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „51. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ ve
výši 300.000,- Kč
g) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ ve výši
90.000,- Kč
h) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„MILADATLON 2021 - CPTT - Český pohár terénního triatlonu“ ve výši 115.000,- Kč.
C) nesouhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí
nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu spojených s akcí
„RunTour Ústí nad Labem 2021“ ve výši 250.000,- Kč
D) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi
a) předložit návrh dle bodu B) a C) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí
nad Labem
Termín: 24. 5. 2021
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16. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 - kategorie "Podpora celoroční kulturní činnosti"
a "Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem"
Původní číslo materiálu: 14
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: celkový schválený rozpočet ve výši 4 037 000,- Kč
- v rámci programu byly vyhlášeny kategorie první - celoroční kulturní činnost (podáno 24
žádostí), kategorie čtvrtá – akce mimořádného významu (podáno 8 žádostí)
- nízký rozpočet pro akce mimořádného významu
- do jedné z kategorií přišlo 5 žádostí - akce krajského republikového mezinárodního charakteru
- Pracovní skupina navrhuje tuto část programu zrušit a peníze přesunout do akcí mimořádného
významu
- 300 tis. Kč, které byly alokovány, navrhla přesunout do akcí mimořádného významu
- návrh neudělit výjimku Valtířov z.s. a dny otevřených dveří
Ing. Tošovský: k akcím mimořádného významu v oblasti kultury navrhl bych u položky
Morpheus Art, s.r.o. navrhl částku 190 tis. Kč
PhDr. Ing. Nedvědický: chci se zeptat pana Krska, který se zúčastnil toho jednání, zda paní
předsedkyně pracovní skupiny, v okamžiku kdy se rozhodovalo o podporu UJEP, zda
nahlásila svůj poměr k projednávané věci?
Mgr. Krsek: tato situace se řešila hned na začátku - všichni, kteří bodovali a byli spojeni s příjemci
dotace, včetně univerzity, tak jejich bodové hodnocení bylo zprůměrováno podle ostatních členů
skupiny, takže k žádnému konfliktu zájmů nedošlo
PhDr. Ing. Nedvědický: proč v tomto okamžiku dáváme výjimku?
- program byl koncipován tak, abychom nepodporovali veřejnoprávní instituce
Mgr. Krsek: dům umění hraje poměrně významnou roli v kulturním prostředí města Ústí nad
Labem
PhDr. Ing. Nedvědický: z jakého důvodu, když schvalujeme výjimky pro veřejnoprávní
instituci, naopak nepodpoříme celoroční kulturní činnosti např. zapsaného spolku Via
Evropa, která žádala o 40,5 tis. Kč, a my jim dáme 10,5 tis. Kč, proč je nepodpoříme,
když víme, že se jedná o lidi handicapované, sociálně na pokraji, které potřebují
prostředky na to, aby se socializovali a zapojili do dění
- z jakého důvodu jsme krátili tu podporu?
Mgr. Krsek: finanční ohodnocení jednotlivých projektů vycházelo z konsensu v pracovní skupině
reprezentující názor širokého politického spektra
- v tomto případě šlo o volnočasové vyžití, než o kulturní akci
- bylo by vhodnější, aby Via Europa dala žádost do titulu RM, kde by mohla dostat finanční
prostředky
- v komisi zástupci různých politických subjektů
PhDr. Ing. Nedvědický: u Spolku Kult se chci zeptat, předpokládáme, nebude-li se to opět
konat, tak v letošním roce panu magistru Kvasničkovi vyplatíme opět plnou výši
požadované dotace, protože tomu věnoval nějaké úsilí?
Mgr. Krsek: pro pana Kvasničku platí stejná pravidla tak, jako pro ostatní
PhDr. Ing. Nedvědický: zatímco ostatní, kteří žádali o dotaci v loňském roce, pokud se akce
nemohly konat akce, tak nežádali o proplacení kompletních nákladů
- u jediného Kultu došlo na proplacení kompletních dotačních nákladů
- dopad byl i na ostatní pořadatele
Mgr. Krsek: pro všechny jsou stejné podmínky
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- využití toho, co komu legislativa umožňuje
p. Hausenblas, MBA: v minulém roce byla tato situace bezprecedentní, letos už se jedná o věc
precedentní, už jsme něco takového zažili
PhDr. Ing. Nedvědický: podpora celoroční kulturní činnosti – bod F) Spolek The Boom
- dle mého ani jedno neodpovídá podmínkám tohoto dotačního titulu
- požádám o samostatné hlasování k těmto bodům a budu v zásadě proti
Mgr. Vlach: The Boom – koncertní turné, je to myšleno, že jedou po republice hrát turné?
Ing. Kohl: každý rok chtějí jet do Anglie, ale ještě se jim tam nepodařilo dorazit
p. Nováková: The Boom, i když došlo ke krácení, tak si myslím, že bychom se měli zamyslet,
určitě mají mnoho podporovatelů
- i po krácení by to pro ně nemělo být tak náročné
Ing. Tošovský: připojuji se k návrhu pana primátora, hlasovat k jednotlivým návrhům
Mgr. Krsek: proč neřešíte tyto problémy předem se svými zástupci v pracovní skupině?
PhDr. Ing. Nedvědický: materiály mají interní povahu a rozhoduje o nich pracovní skupina,
my jako vedení města jsme s nimi dopředu seznámeni nebyli
- dovolte mi vyjádřit můj názor, zaujímám nějaké stanovisko
Ing. Tošovský: nerelevantní připomínky, že všichni tam mají své zástupce v pracovní skupině
- každý můžeme mít svůj vlastní názor
Hlasování o protinávrhu: hlasovat o jednotlivých položkách samostatně: 8, 0, 0
Hlasování o položce Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem: 8, 0, 0
Hlasování o položce Banda Arts: 8, 0, 0
Hlasování o položce Dívčí komorní sbor PF UJEP: 7, 0, 1
Hlasování o položce Via Europa: protinávrh pana primátora ve výši 40 500,- Kč: 7, 0, 1
Hlasování o položce Ženský komorní sbor Luscinia: 8, 0, 0
Hlasování o položce 2, 3: 8, 0, 0
Hlasování o položce B): 8, 0, 0
Hlasování o položce C): 4, 0, 4 – usnesení nebylo přijato
Hlasování o položce bod C) 2. a): 8, 0, 0
Hlasování o položce b): 8, 0, 0
Hlasování o položce c): 6, 0, 2
Hlasování o položce d): 8, 0 0
Hlasování o položce e): 8, 0, 0
Hlasování o položce f): 3, 0, 5
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Hlasování o položce g): 8, 0, 0
Hlasování o položce h): 8, 0, 0
Hlasování o položce i): 8, 0, 0
Hlasování o položce j): 8, 0, 0
Hlasování o položce k): 5, 0, 3
Hlasování o položce m): 8, 0, 0
Hlasování o položce n): 8, 0, 0
Hlasování o položce o): 8, 0, 0
Hlasování o položce č. 3.: 8, 0, 0
Hlasování o položce č. 4.: 8, 0, 0
Hlasování o položce a): 8, 0, 0
Hlasování o položce b): 7, 0, 1
Hlasování o položce c): 8, 0, 0
Hlasování o položce d): 8, 0, 0
Hlasování o položce e): 8, 0, 0
Hlasování o položce f): protinávrh Ing. Tošovského částka ve výši 190 tis. Kč: 7, 0, 1
Hlasování o položce g): 8, 0, 0
Hlasování o položce D) a), b): 8, 0, 0
Hlasování o položce E): 8, 0, 0
11:15 h. – odchod pana primátora
Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1771/75R/21
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 - kategorie "Podpora celoroční kulturní
činnosti" a "Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad
Labem"
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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 celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s
těmito subjekty takto:
a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828) na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Projekt Fusion“ ve výši 10.000,- Kč
b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Činnost Bendova komorního orchestru“ ve výši 31.100,- Kč
c) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP v Ústí
nad Labem, z.s.“ ve výši 27.300,- Kč
d) Via Europa, z.s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Zajištění celoroční kulturní činnosti“ ve výši 40.500,- Kč
e) Ženský komorní sbor Luscinia, z. s. (IČ 05583896) na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru Luscinia, z. s.“ ve výši
18.000,- Kč
2. zrušení dotační kategorie „dotace na reprezentaci města na akcích krajského,
republikového nebo mezinárodního charakteru“ pro rok 2021, která je součástí „Programu
pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem“
3. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021 dle
přílohy tohoto usnesení
B) neschvaluje
1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) – sídlo a činnost mimo území statutárního
města Ústí nad Labem
2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům:
a) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ 70225842) na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Dobrovolnictví v kultuře“
b) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Pravidelné dny otevřených dveří 2021“
C) souhlasí
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s
těmito subjekty takto:
a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů
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spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 44.000,- Kč
b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu nákladů
spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.“ ve výši
37.500,- Kč
c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Divadelní rozmanitost“ ve výši 89.200,- Kč
d) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Celoroční program Café Max 2021“ ve výši 74.600,- Kč
e) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 118.100,- Kč
f) Pick Tomáš (IČ 60224061) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„BUSKING POD VANOU 2021“ ve výši 58.100,- Kč
g) POST BELLUM, z. ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Pamětníci města Ústí nad Labem promlouvají“ ve výši 30.200,- Kč
h) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 21.100,- Kč
i) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad Labem“ ve výši 37.000,Kč
j) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Koncertní turné The Boom (The Boom and Orchestra) - 30 let“ ve výši 55.400,- Kč
k) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 135.000,- Kč
l) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „U nás
na vsi“ ve výši 46.300,- Kč
m) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „Taneční studio“ ve výši 65.300,- Kč
2. s udělením výjimky minimální poskytnuté výše dotace v kategorii „akce mimořádného
významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt RED HILL PRODUCTION, z.
s. (IČ 22718761)
3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ a
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) bujón s.r.o. (IČ 09279440) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ELBE DOCK
- Cena Pavla Kouteckého 2021“ ve výši 135.000,- Kč
b) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Filmový festival Jeden svět v Ústí nad Labem 2021“ ve výši 100.000,- Kč
c) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Promenádní koncerty“ ve výši 148.000,- Kč
d) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„XIV. Ústecká forbína 2020“ ve výši 128.000,- Kč
e) Malá Paříž z.s. (IČ 01335081) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Malý
Hamburk 2021“ ve výši 130.000,- Kč
f) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí
„Hudební setkání 10“ ve výši 190.000,- Kč
g) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů akce
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„Hudební festival Fírfest 2021“ ve výši 80.000,- Kč
h) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989) na částečnou úhradu nákladů akce „Útulek fest 2021“ ve
výši 121.000,- Kč
D) nesouhlasí
1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace
zřízena zákonem
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům:
a) Džugan Michal (IČ 65094603) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Decibel“
b) Kroužky Ústí, z.s. (IČ 08673284) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
„Celoroční činnost a workshopy Kroužky Ústí“
c) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojenýNch s
činností „Koncertní turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně“
d) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou
úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad Labem – program 2021“
E) ukládá
1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu
a) předložit návrh dle bodů C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: 24. 5. 2021
17. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava"
Původní číslo materiálu: 15
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: žádost o částečnou úhradu nákladů jako je např. pronájem jeřábu, pojištění lodi,
propagace (tisk jízdenek, letáků atd.), DPP, opravy a servis
- žadatel by chtěl i v roce 2021 pokračovat v letní linkové dopravě po řece Labi s lodí Marie
- jedná se o převozní loď s kapacitou 35 osob
- cena jízdného se bude pohybovat od 10,- Kč do 38,- Kč za osobu
- navržená částka ve výši 170 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1772/75R/21
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Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava"
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb, určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a s následným uzavřením
smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených s
projektem „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany Vaňov“ ve výši 170.000,- Kč.
B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad
Labem
Termín: 24. 5. 2021
18. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2020/2021
Původní číslo materiálu: 16
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
Ing. Kohl: obdrženo 31 žádostí od MŠ o přerušení nebo omezení provozu v době letních
prázdnin
- nutné vyjádření RM
Ing. Outlá: uvažuje s otevřením školek s tím, že když je jedna uzavřená, tak aby ty děti mohly
jít do jiného zařízení?
Ing. Kohl: zástupci MŠ nám vysvětlovali, že z důvodu čerpání dovolené nelze udělat to, co
vy říkáte
- souběh, kdy jsou zavřeny úplně všechny MŠ v Ústí nad Labem (26. 7. – 13. 8.)
Mgr. Vlach: vyčerpaly se všechny možnosti?
- v řadě obcí funguje jiný režim, než je zde uveden
Ing. Kohl: problém čerpání dovolené
Mgr. Ševcovic: proběhlo jednání a jsou zde dva problémy
- zákoník práce, kovidová situace – při plánování dovolených nikdo nevěděl, jak ta situace bude
probíhat, plánování s předstihem, předání informace zřizovateli, řešení na RM
- na příští rok se pokusíme připravit materiál, po dohodě s řediteli MŠ, aby zde byla možnost pro
rodiny, aby mohly umístit dítě po určitou dobu v létě do jiné MŠ, než je zapsané
- bylo to plánováno s určitým předstihem
Mgr. Vlach: vnímám to jako trochu promarněnou příležitost těm rodinám v letním období
pomoct
Mgr. Ševcovic: na druhou stranu jsme MŠ udržovali v provozu i v kritických situacích
(pandemie) do poslední chvíle
- musí se stanovit pravidelný úzus na x let dopředu, ředitelky MŠ musí vymyslet systém, aby se
MŠ vystřídaly ve službě přes léto
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- v poslední době situace v Ústí nad Labem nebyla příliš dobrá
Ing. Outlá: situace není jednoduchá, jsou rodiče, kteří si dovolenou již vyčerpali
Hausenblas, MBA: myslím, že se organizace mezi sebou nedohodnou, v jejich zájmu je
upřednostnit svůj zájem
Mgr. Ševcovic: MŠ v Ústí nad Labem byly zasaženy poměrně tvrdě kovidovou situací,
mnoho zaměstnanců onemocnělo, byli na nemocenské
- MŠ se zavíraly
Mgr. Vlach: uvítali bychom průběžné informování RM o tom, jak se daří na příští rok tuto věc
narovnat
- v příštím roce mít vstřícný systém pro rodiny
Hausenblas, MBA: platí stejná pravidla prázdnin jako pro ZŠ?
Mgr. Ševcovic: ne, nejsou to dva měsíce prázdnin
Hausenblas, MBA: musíme vytvořit kapacitu navíc, to znamená, že ta školka může být
zavřená například měsíc, tak abychom měli dostačující kapacitu
Mgr. Ševcovic: u malých MŠ mít náhradní personál, který zaskočí v době čerpání dovolených
- už při výpadku jedné učitelky se MŠ dostává do situace, že i ředitelka musí vykonávat tuto funkci
- hlavně u malých MŠ je těžké mít nepřetržitý provoz
- velké MŠ si dokáží zastupitelnost nějakým způsobem vytvořit
- nutná varianta umístění
- nějaké řešení se určitě najde, ale nebude to snadné
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 7, 0, 0

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

1773/75R/21
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku
2020/2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí
nad Labem v době letních prázdnin školního roku 2020/2021 v souladu s § 3 odst. 1
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
• Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace
• Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace
• Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
• Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
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• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
• Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková
organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
• Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
• Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
• Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
• Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
• Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
• Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace
• Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
• Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková
organizace
• Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
• Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková
organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
• Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
• Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
B) zmocňuje
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřských škol v době
letních prázdnin školního roku 2020/2021 uvedených v bodě A) 1
19. Dodatek č. 2 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
Původní číslo materiálu: 17
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
v 11:45 h – příchod pana primátora
Bc. Žirovnická: k 1. 7. 2021 dochází ke změně sídla Pečovatelské služky, příspěvkové
organizace do objektu Hoření 3083/13, Ústí nad Labem
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1774/75R/21
Dodatek č. 2 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2021, ve znění dle přílohy č. 1 k důvodové
zprávě
B) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
Termín: 24. 5. 2021
20. Vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Základní školou
Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací
- STAŽENO Z PROGRAMU
21. Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020
Původní číslo materiálu: 19
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020
- návrh na usnesení v předloženém znění
ve 12:09 h. – odchod pana primátora

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

1775/75R/21
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
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1. s předloženým vypořádáním účelově poskytnutých příspěvků na provoz, dle přílohy č. 1
usnesení, které byly příspěvkovými organizacemi vypořádány k 31. 12. 2020 s tím, že
nedočerpané účelové příspěvky na provoz, v celkové výši 476,47 tis. Kč, budou vráceny
dotčenými příspěvkovými organizacemi do rozpočtu zřizovatele
B) neschvaluje
1. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Domov pro seniory Dobětice,
účelově určených na zajištění opravy systému nouzové komunikace sestra - klient, ale v
roce 2020 nedočerpaných, v rozpočtu p. o. pro rok 2021 s tím, že nedočerpané finanční
prostředky ve výši 319,52 tis. Kč budou vráceny do rozpočtu zřizovatele
2. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Domov Velké Březno, účelově
určených na realizaci akce „Domov Velké Březno – vyhotovení projektové dokumentace
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 –
Podpora mobility,“ ale v roce 2020 nedočerpaných, ve fondu investic p. o. pro rok 2021 s
tím, že nedočerpané finanční prostředky ve výši 142,85 tis. Kč budou, dle § 31, odstavce 2,
písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vráceny do rozpočtu zřizovatele
3. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad
Labem, účelově určených na realizaci akce „ZOO – Předprojektová dokumentace přestavby
exotária,“ ale v roce 2020 nedočerpaných, ve fondu investic p. o. pro rok 2021 s tím, že
nedočerpané finanční prostředky ve výši 705,87 tis. Kč budou, dle § 31, odstavce 2,
písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vráceny do rozpočtu zřizovatele
C) schvaluje
1. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených na
provoz, ale v roce 2020 nedočerpaných, v rozpočtu p. o. pro rok 2021, v celkové výši 3
726,84 tis. Kč, dle přílohy č. 2 usnesení
2. předložené vypořádání investičních příspěvků, které byly příspěvkovými organizacemi
vypořádány k 31. 12. 2020; a dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových
organizací do rozpočtu zřizovatele, v celkové výši 823,29 tis. Kč, dle přílohy č. 3 usnesení
3. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených, ale v
roce 2020 nedočerpaných, v celkové výši 349,34 tis. Kč, ve fondu investic p. o. dle přílohy
č. 4 usnesení
4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v
celkové výši 1 804,62 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 1 804,62 tis. Kč v položce Ostatní
nedaňové příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 705,87 tis. Kč v položce Rezerva na provoz pro p. o.
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ostatní
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 1 098,75 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD,
Pečovatelská služba
D) ukládá
1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí
100/5, příspěvkové organizace
a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1.,
přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
2. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí
nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace
a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1.,
přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
3. Mgr. Tomáši Křížovi, řediteli Domova Velké Březno, příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 2. tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
4. MVDr. Dušanu Usvaldovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3. tohoto unesení
b) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
5. Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
6. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
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Termín: 19. 5. 2021
7. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
8. PaeDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem
323/3a, příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
9. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní
277, příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
10. Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové
organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
11. Ing. Jaroslavu Markovi, řediteli Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové
organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
12. Bc. Jarmile Novákové, ředitelce Domova pro seniory Orlická a Azylového domu pro
matky s dětmi, příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
13. Mgr. Věře Vonkové, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace
a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
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Termín: 19. 5. 2021
14. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1.,
přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení
Termín: 19. 5. 2021
22. „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 20
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ U
plavecké haly“
p. Hausenblas, MBA: byl jsem na kontrolním dni
- rozvody vody a inženýrských sítí jsou staré
- měli bychom přistupovat k opravám jiným způsobem a to tak, že opravovat budovy od základů a
ideálně vyměnit inženýrské sítě, abychom prodloužili životnost budovy
- je pravděpodobné, že za 10 let praskne voda, to byl můj pocit
Ing. Tošovský: dokumentace se připravovala v minulém období a bylo to motivováno tím,
abychom se vešli do dotace a aby maximum uznatelných nákladů bylo těch dotačních
- střechu nám do toho dotační úřad zřejmě nezahrnul, museli bychom si ji koupit z vlastních
finančních prostředků
p. Hausenblas, MBA: budova, která má udělaný plášť, má starou střechu
- střecha by se měla udělat v co nejbližším možném termínu
Ing. Tošovský: do konce července musíme dodělat dílo, aby to dodavatel řádně předal
- pokud se nám to nepodaří do 31. 7., tak tam budou zřejmě následovat nějaké sankce ve formě
krácení dotace
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1776/75R/21
„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“
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23. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - "Kanalizace Svádov II. etapa" - PD
Původní číslo materiálu: 21
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: finanční prostředky na PD na „Kanalizace Svádov II. etapa“
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1777/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - "Kanalizace Svádov II. etapa" - PD
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
finančního odboru ve výši 423,50 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 423,50 tis. Kč –
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 423,50 tis. Kč
na akci „Kanalizace Svádov II. etapa“ - PD
24. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Základní školu Ústí nad
Labem, E. Krásnohorské, příspěvkovou organizaci
Původní číslo materiálu: 22
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: zapojení účelové dotace pro Základní školu Ústí nad Labem, E. Krásnohorské,
zapojení dotace z MŠMT
- návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1778/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Základní školu
Ústí nad Labem, E. Krásnohorské, příspěvkovou organizaci
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve
výši 1 219,48 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 219,48 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – Šablony III., Základní škole
Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizaci ve výši 1 219,48 tis. Kč

25. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II Mateřská škola Dobětice, příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 23
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o vratku nevyčerpaných prostředků ve výši 21 778,- Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1779/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II
- Mateřská škola Dobětice, příspěvková organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
finančního odboru ve výši 21,78 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II.
poskytnuté Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové
organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 21,78 tis. Kč, v položce Přijaté vratky
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 21,78 tis. Kč,
v položce Finanční vypořádání
26. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
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Původní číslo materiálu: 27
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o pakt starostů a primátorů pro klima a energii
p. Hausenblas, MBA: proběhlo veřejné setkání, byl pozván pan primátor z Ostravy, odpovídal
na otázky
- záznam byl zaslán zastupitelům, materiál se týkal odborného semináře
- důvod, proč do toho jít je, abychom měli ucelenou dlouhodobou strategii města
- adaptace změn klimatu, jak předcházet změnám klimatu
- mít sestavu závazků
- pokud se to podaří na ZM schválit, můžeme zažádat v červnu o dotaci na celý systém ve výši 90
%, až do výše 2 mil. Kč
Mgr. Vlach: v souvislosti s dotací fondů z MŽP, o kterých se přemýšlí od června
- jsou to pravidelně prodlužované programy, ze kterých se dá financovat?
- závazek je na dobu neurčitou
- režie v rámci monitoringu, administrace paktu starostů vyžaduje trvalé financování ze strany
města
- uvažovaný titul je na nějaké období nebo pravidelně obnovovaný?
p. Hausenblas, MBA: nejsem si jist, v tuto chvíli nemohu plně odpovědět
- pokud začneme realizovat strategii snižování emisí, tak jedním z těch hlavních způsobů, jak to
udělat, je využít transformačního fondu v příštím roce
- návratnost tohoto titulu je dva až tři roky
Mgr. Vlach: tyto konkrétní projekty EPC projekty vždy podporuji
- u tohoto materiálu, tím, že předpokládá nějaký mandatorní výdaje, které nevím, jestli budou moci
být kryté z externích zdrojů dlouhodobě, tak můj pohled je takový, že je lepší, když peníze dáváme
do projektů přímo
- do ZM si nechám ještě nějaký čas na rozmyšlenou
p. Hausenblas, MBA: my tuto informaci zjistíme
- myslím, že se nám to jednoznačně vyplatí
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

1780/75R/21
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. podmínky iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky
B) doporučuje
1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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a) schválit zapojení statutárního města Ústí nad Labem do Paktu starostů a primátorů a
pověřit primátora města PhDr. Ing. Petra Nedvědického, aby podepsal Pakt starostů a
primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky
C) ukládá
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora
a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení zapojení statutárního města
Ústí nad Labem do iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a
energetiky a k pověření PhDr. Ing. Petra Nedvědického, aby podepsal Pakt starostů a
primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky
Termín: 24. 5. 2021
27. Rozpočtové opatření OMOSRI – Rekonstrukce ulice Nová II. etapa
Původní číslo materiálu: 28
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
Bc. Žirovnická: jedná se o převod 3 mil. Kč v rámci rozpočtu odboru
p. Hausenblas, MBA: v rámci místního šetření byla sjednána schůzka, cílem je podívat se na
řešení cyklistiky a najít řešení nezdržovat projekt
- nutné sjednocení cyklistické infrastruktury ve městě
- momentálně jsme ve fázi shromažďování podkladů
- navrhuji zabývat se cyklogenerelem, budou jasně identifikované ulice a koridory
Mgr. Krsek: setkání, na které se bude probírat vstupní fáze, termín je již domluvený?
p. Hausenblas, MBA: schůzku zajišťuje má asistentka, která to má v seznamu úkolů
- bude přizváno i místní hnutí
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění
Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1781/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – Rekonstrukce ulice Nová II. etapa
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve
výši 3 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 3 000,00 tis.
Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 3 000,00 tis.
Kč na akci„Revitalizace ulice Nová II. etapa“
28. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
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- STAŽENO Z PROGRAMU
29. Různé
Diskuse proběhla.
Ing. Outlá: změny v obsazení členů DR společnosti AVE budou dva zástupci, jeden za stranu
Vaše Ústí (paní Konečná) a jeden zástupce za PRO! Ústí (Ing. Vavruška)
- měl být připraven materiál na stůl
- odsun těchto personálních věcí na příští RM

Ověřovatelé zápisu:
Eva Nováková
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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