
Z á p i s

z 76. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 17. 5. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, 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 76. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - opěrná zeď Vaňov
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

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

32. Organizační změna MmÚ
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

33. Zřízení komisí RM, rozpočtové opatření FO a KT
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

34. Sociální fond - vyúčtování za r. 2020
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

35. Změna v obsazení orgánů obchodních společností
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

36. Zachování Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem
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Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

37. Nákup dodávek silové elektřiny - informace o výběru komoditní burzy
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

38. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2021/2022 a udělení výjimky z počtu žáků v 
přípravných třídách
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

39. Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her
Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora

Návrh Ing. Pavla Tošovského o doplnění programu o bod:

40. Vyvěšení vlajky Státu Izrael
Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Hlasování o doplnění programu: 9, 0, 0

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 27 před bod č. 1 (je přizván kandidát na ředitele MŠ 5. května – Mgr. Bc. Daniel 
Příhoda),
- bodu č. 30 a 36 za bod č. 29 (aby materiály primátora byly za sebou),
- bodu č. 31 - 35 za bod č. 2 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 37 za bod č. 3 (aby materiály PO byly za sebou),
- bodu č. 38, 39 za bod č. 17 (aby materiály OŠKS byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů: 9, 0, 0

V kolovadle:

V kolovadle:
Materiály k bodům č. 26 a 27

         

Schválený program:

1. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 
53, příspěvkové organizace

2. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.

3. Zmocnění pro vedoucí KP

4. Plnění úkolů uložených radou města 

5. Organizační změna MmÚ
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6. Zřízení komisí RM, rozpočtové opatření FO a KT

7. Sociální fond - vyúčtování za r. 2020

8. Změna v obsazení orgánů obchodních společností

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné" - 
STAŽENO Z PROGRAMU

10. Nákup dodávek silové elektřiny - informace o výběru komoditní burzy

11. Rozpočtové opatření ODM - Veřejné osvětlení

12. Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek zakázky 
"Zatraktivnění parku Mánesovy sady"

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice

15. Záměr prodeje pozemku p. č. 441/44 v k. ú. Klíše

16. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

17. Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

18. Dohoda o ukončení nájmu parní přípojky - Městský stadion

19. Souhlas s rekonstrukcí venkovního sportoviště

20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Akce sportovního kalendáře

21. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace

22. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2021 „Akce volnočasového 
kalendáře“ 

23. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem 

24. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území Statutárního 
města Ústí nad Labem

25. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2021/2022 a udělení výjimky z počtu žáků 
v přípravných třídách

26. Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM

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

28. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - MAP II

29. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci 

30. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – „Čelakovského – smíšený dům“

31. Grafický vizuál města Ústí nad Labem

32. Projekt „Forget Heritage“ - finanční ukončení realizace projektu a rozpočtové opatření FO

33. „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 43



34. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

35. Vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Základní školou Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací

36. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zajištění TDI

37. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - opěrná zeď Vaňov

38. Zachování Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem

39. Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her 

40. Vyvěšení vlajky Státu Izrael

41. Různé

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

1. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 
53, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 27

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

Bc. Žirovnická: vyhlášeno VŘ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele MŠ 5. května
- stávající ředitelka podala rezignaci k 31. 7. 2021
- přihlášeni tři uchazeči
- jedna uchazečka nesplnila odbornou kvalifikaci, proto byla vyloučena
- proběhly pohovory se dvěma uchazeči
- konkurzní komise doporučila vybrat Mgr. Bc. Daniela Příhodu jako ředitele příspěvkové 
organizace
Mgr. Bc. Daniel Příhoda: představení se, představení vedení MŠ
Mgr. Ševcovic: byl jsem předsedou výběrové komise a potvrzuji, že pan Příhoda přesvědčil
komisi ve velké většině o svých kvalitách
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1782/76R/21
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 
5. května 53, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. doporučení konkursní komise ze dne 30. 4. 2021 na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizace 

B) jmenuje
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1. Mgr. Bc. Daniela Příhodu
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2021

C) stanovuje
  

1. Mgr. Bc. Danielu Příhodovi, řediteli Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2021 (platový výměr č. 72/2021)

2. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.
Původní číslo materiálu: 1

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

Mgr. Studenovský: na základě domluvy ve vedení města předkládám návrh na souhlas s
odvoláním stávajících členů DR společnosti AVE: Bc. Jana Cibríka,
MUDr. Hilmi-Mahmoud Al-Eraidiho
- návrh na souhlas se jmenováním nových členů DR: Mgr. Blanky Konečné, Ing. Jiřího Vavrušky
- nutné potvrzení ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1783/76R/21
Změna v obsazení dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ 
61329002 takto:
a) Bc. Jan Cibrík
b) MUDr. Hilmi-Mahmoud Al-Eraidi

B) souhlasí
  

1. s návrhem na jmenování členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ 
61329002 takto:
a) Mgr. Blanka Konečná, nar. ***********
b) Ing. Jiří Vavruška, nar. ***********
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C) ukládá
  

1. PhDr. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit materiál dle bodu A) a B) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města

 Termín: 24. 5. 2021

3. Zmocnění pro vedoucí KP
Původní číslo materiálu: 2

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

Mgr. Studenovský: zmocnění pro novou vedoucí KP
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1784/76R/21
Zmocnění pro vedoucí KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) svěřuje
  

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem
a) rozhodování o těchto právních jednáních:
- uzavírání smluv jménem statutárního města Ústí nad Labem na akce či projekty 
zajišťované kanceláří primátora Magistrátu města Ústí nad Labem (zejména smluv o dílo, 
kupních smluv, licenčních smluv, smluv o partnerství aj.) s plněním nepřevyšujícím v 
jednotlivém případě částku 50 tis Kč bez příslušné DPH
- uzavírání darovacích smluv za statutární město Ústí nad Labem na poskytování věcných a 
finančních darů do výše 6 tis Kč v každém jednotlivém případě

K výše uvedeným smlouvám je vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad 
Labem oprávněna uzavírat též dodatky, změny, výpovědi a dohody o jejich ukončení, dále 
je oprávněna činit úkony s těmito smlouvami souvisejícími, zejména podepisovat 
vyúčtování smluvních pokut, prohlášení o jednostranném zápočtu pohledávek a dohody o 
narovnání.
Právní a finanční závazky ze smluv uzavřených na základě tohoto zmocnění vyplývající 
nesmí překročit schválený (a v případě déletrvajících smluvních vztahů předpokládaný) 
rozsah rozpočtu příslušné kapitoly.

4. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 31

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

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1785/76R/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

5. Organizační změna MmÚ
Původní číslo materiálu: 32

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

Mgr. Studenovský: s účinností od 1. 7. 2021 předkládám dílčí organizační změnu MmÚ
spočívající v integraci živnostenského odboru do odboru správního
- takovéto uspořádání se osvědčilo v mnoha jiných velkých městech a mimo sloučení z důvodu 
podobnosti agend to přinese i úsporu v rovině personální
- ze stávajících dvou oddělení živnostenského odboru bude vytvořeno oddělení jedno a dělba práce 
bude případně provedena ve faktické rovině a v rámci pracovně právní dokumentace
- další změnou je vytvoření samostatného odboru sociálních služeb, ve kterých bude sjednocena 
samosprávná agenda týkající se sociální oblasti, která byla doposud roztříštěna v odboru sociálních 
věcí a na odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
- cílem této změny je oddělení samostatné a přenesené působnosti a snaha o větší pružnost právě v 
oblasti samosprávné
- dílčí změnou je snížení počtu zaměstnanců na některých odborech, návrh na zrušení 1 pracovního 
místa malíře v OHS, 1 pracovního místa referenta veřejných zakázek na PO, 1 pracovního místa 
referenta oddělení školství na OŠKSS a 2 pracovní místa referentů ve stavebním oddělení na 
OÚPSŘ
- jedná se o místa dlouhodobě neobsazená či zbytná
Mgr. Ševcovic: mám dotaz ohledně zrušení místa referenta v oddělení školství, kolik tam
zůstává pozic?
Mgr. Studenovský: v tuto chvíli zůstávají 4 pozice
- tato pozice je dlouhodobě neobsazená a není tlak, že by se tato práce nestíhala
Mgr. Krsek: zrušení 2 míst referentů na OÚPSŘ, má to nějakou souvislost s přípravou na
kancelář architektury města?
Mgr. Studenovský: ne, toto se ani netýká vyloženě ÚP, je to na OSŘ
- po dohodě s vedoucí stavebního odboru bylo vyhodnoceno, že jsou tato dvě místa zbytná
Ing. Outlá: chtěla jsem se zeptat na zrušení 1 místa referenta veřejných zakázek na PO, jak je
tato agenda zabezpečena?
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Mgr. Studenovský: toto místo je zabezpečeno dalšími třemi referenty
- vyhodnoceno, že stávající personální obsazení je dostačující
Ing. Outlá: toto místo bylo obsazené?
Mgr. Studenovský: toto místo bylo neobsazené
- návrh na usnesení v upraveném znění: oprava v bodě A) písmeno i) zrušuje 1 pracovní místo 
malíře (ne údržbáře) v odboru hospodářské správy

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

1786/76R/21
Organizační změna MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje s účinností od 1. 7. 2021
  

1. organizační změnu MmÚ takto:
a) zřizuje odbor sociálních služeb o počtu 14 pracovních míst vč. pracovního místa 
vedoucího odboru a kumulované funkce sekretářka/ekonom
b) zřizuje oddělení živnostenského úřadu ve správním odboru o počtu 13 pracovních míst
c) převádí agendu a 4 zaměstnance oddělení sociálních služeb z odboru školství, kultury, 
sportu a sociálních služeb do odboru sociálních služeb
d) převádí agendu a 8 zaměstnanců oddělení sociální práce odboru sociálních věcí do 
odboru sociálních služeb
e) převádí činnosti v oblasti živnostenského úřadu a 12 zaměstnanců tyto činnosti 
vykonávající ze živnostenského odboru do oddělení živnostenského úřadu ve správním 
odboru
f) zrušuje oddělení sociálních služeb v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 
včetně pracovního místa vedoucího oddělení
g) zrušuje oddělení sociální práce v odboru sociálních věcí včetně pracovního místa 
vedoucího oddělení
h) zrušuje živnostenský odbor včetně pracovního místa vedoucího odboru, sekretářky 
odboru, vedoucího oddělení registrace podnikatelů a vedoucího oddělení kontrolního a 
správního
i) zrušuje 1 pracovní místo malíře v odboru hospodářské správy
j) zrušuje 1 pracovní místo referenta veřejných zakázek na právním odboru
k) zrušuje 1 pracovní místo referenta oddělení školství na odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb
l) zrušuje 2 pracovní místa referentů ve stavebním oddělení na odboru územního plánování 
a stavebního řádu
m) název odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb se mění na odbor školství, 
kultury a sportu

B) stanovuje s účinností od 1. 7. 2021
  

1. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních služeb na 14
2. počet zaměstnanců zařazených do správního odboru na 53
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3. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních věcí na 44
4. počet zaměstnanců zařazených do odboru školství, kultury a sportu na 12
5. počet zaměstnanců zařazených do právního odboru na 27
6. počet zaměstnanců zařazených do odboru územního plánování a stavebního řádu na 31
7. počet zaměstnanců zařazených do odboru hospodářské správy na 38
8. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 411

C) ukládá
  

1. Mgr. Miloši Studenovskému, tajemníkovi MmÚ

a) předložit RM příslušný dodatek ke Směrnici Rady města č. 1/2020 ve smyslu bodu A) a 
B) tohoto usnesení

 Termín: 14. 6. 2021

6. Zřízení komisí RM, rozpočtové opatření FO a KT
Původní číslo materiálu: 33

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

Mgr. Studenovský: návrh na zřízení komisí tak, jak bylo dohodnuto ve vedení města
- součástí usnesení je i rozpočtové opatření, které zajistí dostatek finančních prostředků v 
rozpočtové kapitole KT na pokrytí výdajů na odměny za výkon funkcí předsedů a členů komisí
- dílčí změna paní Hubáčková nahradí Mgr. Klierovou
PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o koaliční shodu
Mgr. Krsek: chtěl bych jednu úpravu v kulturní komisi pana Dostála, který se vůbec
neúčastní bodování žádostí
- finanční ohodnocení je součástí materiálu?
PhDr. Ing. Nedvědický: ano, finanční ohodnocení je součástí materiálu a zároveň i zdroje,
které jsou k tomu potřebné
Mgr. Krsek: v kulturní komisi máte dva členy: pan Kymlička a pan Dostál, jiný politický
subjekt nemá dva členy, má pouze jednoho
- čekal jsem nahrazení člena v tomto složení
PhDr. Ing. Nedvědický: protinávrh, že odložíme projednávání kulturní komise a budeme
hlasovat pouze o dvou komisích sportovní a sociální tak, jak jsou předloženy
Mgr. Krsek: myslel jsem, že budeme o výši odměny diskutovat, odměna ve výši 5 tis. Kč se
mi zdá dost vysoká částka
Mgr. Studenovský: vychází se z tabulek
- návrh na usnesení v upraveném znění: v bodě A) zřízení pouze dvou
komisí: komise sportu, komise sociálně zdravotní problematiky a v bodě B) 4.
písmenu e) místo paní Mgr. Klierové bude paní Hubáčková

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

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

1787/76R/21
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Zřízení komisí RM, rozpočtové opatření FO a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zřizuje
  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků s účinností od 1. 6. 2021 tyto komise Rady města:
1. komisi sportu a volnočasových aktivit
2. komisi sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21

B) jmenuje
  

1. předsedu komise sportu a volnočasových aktivit: Mgr. Zdeněk Kubec, nar. 
*************,
2. členy komise sportu a volnočasových aktivit:
a) Mgr. Václav Suchánek, nar. ************
b) Ing. Gabriela Volfová, nar. ************
c) Stanislav Petráček, nar. ************
d) Alexej Lesnik, nar. *************
e) Martin Vágner, nar. *************
f)Jiří Horák, nar. *************
g) Mgr. Jan Vácha, nar. *************
h) Mgr. Jan Musil, nar. ************
3. předsedkyni komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21: Mgr. Lenka 
Jaremová, nar. *************
4. členy komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21:
a) Karel Karika, nar. **************
b) Jan Janeček, nar. ************
c) Mgr. Alena Pinkasová, nar. *************
d) Mgr. Vilém Balvín, nar. **************
e) Gabriela Hubáčková, nar. *************
f) Zbyněk Haase, nar. *************

C) konstatuje
  

1. že v souladu s usnesením ZM č. 107/8Z/19 náleží s účinností od 1.6.2021 předsedům a 
členům komisí uvedených v bodě B) tohoto usnesení za výkon jejich funkce odměna za 
měsíc takto:
a) je-li předseda nebo člen zastupitelem města:
- předseda 6 058,- Kč
- člen 5 048,- Kč
b) Není-li předseda nebo člen zastupitelem města:
- předseda 3 030,- Kč
- člen 2 020,- Kč

D) ukládá
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1. předsedům komisí uvedených v bodě B) tohoto usnesení

a) aby na prvních jednáních schválila příslušná komise svůj jednací řád a statut

 Termín: 30. 6. 2021

E) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka v celkové výši 670,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 670,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 500,00 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 170,00 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné

7. Sociální fond - vyúčtování za r. 2020
Původní číslo materiálu: 34

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

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
Ing. Outlá: byla provedena inventarizace sociálního fondu za rok 2020, příděl za rok 2020 je 5% ze 
skutečně vyplacených hrubých mezd
- příděl v této výši je vůči příspěvkovým organizacím a obvodům nadsazen, navrhuji nedávat 
prostor pro navýšení sociálního fondu pro letošní rok na 5,5 % zapojením zůstatku za rok 2020 na 
účtu sociálního fondu
- kondice veřejných financí bude problematická pro sestavování rozpočtu na příští rok
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Outlá: protinávrh: neschvaluje

Hlasování o protinávrhu: 9, 0, 0

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

1788/76R/21
Sociální fond - vyúčtování za r. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. vyúčtování Sociálního fondu za r. 2020

B) neschvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 1 064,91 tis. Kč takto:
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a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním účtu k 
31.12.2020 „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 1 064,91 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 1 
064,91 tis. Kč v položce Sociální fond

8. Změna v obsazení orgánů obchodních společností
Původní číslo materiálu: 35

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

Mgr. Studenovský: v působnosti Valné hromady společnosti Metropolnet a.s. odvolává
z funkce člena DR Ing. Ladislava Báču a jmenuje členy: Milana Anýže, Ing. Naděždu
Myškovou a Mgr. Zdeňka Kubce
- návrh na souhlas s odvoláním pana Douchy z dozorčí rady společnosti ThmÚ a jmenování Mgr. 
Jana Skalského do funkce člena dozorčí rady
- návrh na odvolání Zbyňka Svobody z funkce člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo 
s.r.o. a návrh na jmenování Filipa Nuckollse do funkce člena dozorčí rady
PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o návrhy, které byly projednány prostřednictvím koaličních
jednání
- pan Báča byl nominant za KSČM, pan Anýž je za SPD, paní Ing. Myšková PRO Ústí, Mgr. 
Kubec je zástupce Sportovců
- u pana Douchy, který byl zástupcem UFO za pana Skalského, který je zástupcem Vaše Ústí a u 
Zbyňka Svobody, který byl nominantem Kraje, budeme žádat kolegy na Kraji, aby podpořili 
nominanta pana Filipa Nuckollse, který zastupuje hnutí PRO na Kraji
- jelikož máme u ThmÚ a u Severočeského divadla pouze podílovou účast, tak to musí schválit ZM 
v případě Metropolnetu rozhodujeme v působnosti VH a platné je to od rozhodnutí nominace
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1789/76R/21
Změna v obsazení orgánů obchodních společností

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

v působnosti Valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022 takto:

1. odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Mgr. Ladislava Báču

2. jmenuje členy dozorčí rady
a) Milana Anýže
b) Ing. Naděždu Myškovou
c) Mgr. Zdeňka Kubce

B) souhlasí
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1. s návrhem na odvolání Vlastimila Douchy z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, s.r.o., IČ 49101684

2. s návrhem na jmenování Mgr. Jana Skalského do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, s.r.o., IČ 49101684

C) souhlasí
  

1. s návrhem na odvolání Zbyňka Svobody z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Severočeské divadlo s.r.o., IČ 22774289

2. s návrhem na jmenování Filipa Nuckollse do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Severočeské divadlo s.r.o., IČ 22774289

D) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátoru města

a) předložit materiál dle bodu B) a C) k projednání Zastupitelstvu města

 Termín: 24. 5. 2021

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné"

- STAŽENO Z PROGRAMU

10. Nákup dodávek silové elektřiny - informace o výběru komoditní burzy
Původní číslo materiálu: 37

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

Mgr. Nováková: nákup dodávek silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení statutárního
města Ústí nad Labem proběhne na Českomoravské komoditní burze Kladno
- nákup zprostředkuje společnost FIN – servis a.s. za cenu 5.000,- Kč bez DPH
- nákup dodávek silové elektřiny pro všechny ostatní účely včetně našich příspěvkových 
organizací, Dopravního podniku a Severočeského divadla bude za 25.000,-Kč bez DPH
- celkové náklady nákupu budou 30.000,-Kč bez DPH
- dochází ke změně komoditní burzy, že to nebude na Pražské komoditní burze, ale na 
Českomoravské komoditní burze Kladno
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1790/76R/21
Nákup dodávek silové elektřiny - informace o výběru komoditní burzy

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

1. informaci, že nákup dodávek silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2022 a 2023 proběhne na Českomoravské komoditní burze 
Kladno se sídlem náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno Kročehlavy, IČO: 495 46 392; nákup 
zprostředkuje společnost FIN – servis a.s. za cenu 5.000,-Kč bez DPH
2. informaci, že nákup dodávek silové elektřiny pro Statutární město Ústí nad Labem 
(kromě dodávek 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.“ proběhne na Českomoravské komoditní burze Kladno se sídlem náměstí 
Sítná 3127, 272 01 Kladno Kročehlavy, IČO: 495 46 392; nákup zprostředkuje společnost 
FIN – servis a.s. za cenu 25.000,-Kč bez DPH

11. Rozpočtové opatření ODM - Veřejné osvětlení
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Dařílek: jedná se o zapojení finančních prostředků z konce loňského roku, které nebyly
vyfakturovány společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. a byly převedeny do platby
pro letošní rok, které bude již hradit Dopravní podnik města Ústí nad Labem
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1791/76R/21
Rozpočtové opatření ODM - Veřejné osvětlení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 826,71 tis. Kč takto:
a)zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2, o částku 826,71 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy ODM
b)zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
826,71 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení

12. Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek zakázky 
"Zatraktivnění parku Mánesovy sady"
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Dařílek: jedná se o technické doplnění do položky investiční akce
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 9, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 6, 7, 8, 9: 9, 0, 0

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

1792/76R/21
Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek 
zakázky "Zatraktivnění parku Mánesovy sady"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 22,80 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 22,80 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 22,80 tis. Kč na akci „Zatraktivnění parku Mánesovy sady“

13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 6

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

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

1793/76R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1826 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Brná nad Labem pro 
společnost Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 490 99 469, za těchto podmínek:
a) kupní cenu ve výši min. 60.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a znaleckým posudkem
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) podél místní komunikace v ulici Mečíková zůstane manipulační pás o min. šíři 0,5 m v 
majetku města
e) stavbou nedojde k zúžení průjezdního profilu komunikace
f) vyhražená plocha pro fekální vůz musí být zpevněná a vodou omyvatelná
g) poskytnutí součinnosti pro napojení kanalizace do nově vybudované ČSOV a souhlasu s 
umístěním kanalizace na pozemcích kupujícího
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B) souhlasí
  

1. po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení záměru s převodem části pozemku p. č. 1826 o 
výměře cca 80 m2 v k. ú. Brná nad Labem pro společnost Severočeská vodárenská 
společnost a. s., IČO 490 99 469, za těchto podmínek:
a) kupní cenu ve výši min. 60.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a znaleckým posudkem
c) podél místní komunikace v ulici Mečíková zůstane manipulační pás o min. šíři 0,5 m v 
majetku města
d) stavbou nedojde k zúžení průjezdního profilu komunikace
e) vyhražená plocha pro fekální vůz musí být zpevněná a vodou omyvatelná
f) poskytnutí součinnosti pro napojení kanalizace do nově vybudované ČSOV a souhlasu s 
umístěním kanalizace na pozemcích kupujícího

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

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 7

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

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

1794/76R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 371/17 ze dne 7. 6. 2017 v bodě A).

15. Záměr prodeje pozemku p. č. 441/44 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 8

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

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

1795/76R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 441/44 v k. ú. Klíše
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 441/44 o výměře 146 m2 v k. ú. Klíše

16. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 9

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

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

1796/76R/21
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 888 o výměře cca 58 m2 z celkové výměry 2155 m2 v 
k. ú. Brná nad Labem

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 o výměře cca 58 m2 z celkové výměry 2155 m2 
v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití - zahrada
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

17. Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Dařílek: na základě žádosti zpracované Mgr. Krskem je RM následně pak ZM předložen
souhlas s návrhem na převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí
nad Labem v souladu s metodikou Úřadu vlády ČR
- doplnění, že pro ZM bude potřeba doplnit výzvu v Krajanských novinách, že výzva byla 
provedena nějakou formou a zároveň Městské služby dohledávají ve starých knihách komunikaci s 
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rodinou Futerových, kteří nejsou německými občany, ale jsou to čeští občané a tam je potřeba 
doplnit v souladu s metodikou, že byli vyzváni
- pokud bychom v knihách tuto komunikaci nevyhledali, tak tato hrobka bude muset být vyjmuta a 
udělal by se samostatný materiál na tuto hrobku
-bude předložen soupis hrobek kompletní i pokud se komunikace nedohledá. A to s podmínkou, že 
město zveřejní výzvu k případným vlastníkům a ti se k majektu nepřihlásí.
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1797/76R/21
Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s převzetím hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem v souladu s 
metodikou Úřadu vlády České republiky „K péči o opuštěné německé a další hroby na 
hřbitovech v ČR“

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

18. Dohoda o ukončení nájmu parní přípojky - Městský stadion
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Dařílek: v DZ popsán přesný postup, k jakému došlo při převodu parní přípojky
- touto dohodou dochází k narovnání smluvního zástupce
- nájemní podmínky: 1 200,- Kč/rok a smlouva na dobu neurčitou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1798/76R/21
Dohoda o ukončení nájmu parní přípojky - Městský stadion

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu Parní přípojky tepla pro objekt 
Masarykova 228 (TJ Spartak) ze dne 31.7.2014 se společností ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 
27309941
2. udělení souhlasu Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055, s uzavřením 
podnájemní smlouvy na parní přípojku tepla pro objekt Masarykova 228 (TJ Spartak) se 
společností ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 27309941

19. Souhlas s rekonstrukcí venkovního sportoviště
Původní číslo materiálu: 12

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

Ing. Dařílek: předkládám souhlas s rekonstrukcí venkovních sportovišť, která se nacházejí
v areálu zdravotní školy
- jedná se o sportovní využití pro studenty
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1799/76R/21
Souhlas s rekonstrukcí venkovního sportoviště

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení souhlasu s rekonstrukcí venkovních sportovišť na částech pozemků p.č. 717/1 a 
719/1 v k.ú. Ústí nad Labem, které Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, IČ: 00673358, užívá 
na základě Nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 1999, ve znění pozdějších dodatků, za 
podmínky kladného stanoviska:
a) vodoprávního úřadu
b) orgánu ochrany přírody a krajiny
c) správce objektu elektrické sítě na p.p.č. 717/2 v k.ú. Ústí nad Labem

20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Akce sportovního kalendáře
Původní číslo materiálu: 13

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

Ing. Kohl: obdrženo 30 žádostí, 2 žádosti byly v průběhu staženy a dvě na základě
nesplněných podmínek vyřazeny
- žadatelé mohli podávat dvě žádosti v kalendářním roce
- pracovní skupina nedoporučuje jeden spolek kvůli velmi nízkému bodovému hodnocení
PhDr. Ing. Nedvědický: říkal jste, že jedním z parametrů je maximálně dvě žádosti stejného
IČA?
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Ing. Kohl: ano
PhDr. Ing. Nedvědický: proč jsou zde Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. se
stejným IČEM třikrát?
Ing. Kohl: protože se jedná o různá odvětví
Ing. Outlá: byly žádosti o poskytování dotace subjektů v minulém roce v pořádku ve
vyúčtování ? SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s. byl problematický, respektive zda všechny 
předložené žádosti byly takto kontrolovány
Ing. Kohl: nyní je to v pořádku

PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na vyčlenění bodů A) písmena a), o), p), q)
a hlasovat o nich individuálně: 9, 0, 0

Hlasování o bodu a): 6, 0, 3

Hlasování o bodu o): 3, 0, 6

Hlasování o bodu p): 4, 0, 5

Hlasování o bodu q): 4, 0, 5

Hlasování o zbylých bodech jako celek: 9, 0, 0

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

1800/76R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Akce sportovního kalendáře

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 na akci „Závěrečný turnaj Ústecké ligy 
minibeach/beach dětí a mládeže“ ve výši 34.800,- Kč
b) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 na akci „Ústí MTB CUP – seriál pěti 
závodů horských kol 2021“ ve výši 43.200,- Kč
c) Český florbal, IČ: 613 87 991 na akci „Street Floorball Leadue 2021“ ve výši 37.200,- 
Kč
d) Events 4 you, z. s., IČ: 036 75 131 na akci „Urban Callenge“ ve výši 29.500,- Kč
e) FK Ústí nad Labem – ženy, z. s., IČ: 228 87 458 na akci „Arma Women Cup“ ve výši 
38.200,-Kč
f) FK Ústí nad Labem – ženy, z. s., IČ: 228 87 458 na akci „Arma Winter Cup“ ve výši 
33.000,- Kč
g) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609 na akci „Ústecký 
pohárek“ ve výši 23.100,- Kč
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h) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609 na akci „Ústecký 
pohár“ ve výši 31.400,- Kč
i) Mgr. Michal Neustupa, IČ: 014 95 101 na akci „Winter Milada Run 2021“ ve výši 
41.000,- Kč
j) Potápěči Ústí nad Labem p. s., IČ: 050 84 750 na akci „Ústecký žabák“ ve výši 10.600,- 
Kč
k) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 na akci „Krajský kvalifikační 
turnaj MČR Beginners“ ve výši 16.000,- Kč
l) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 na akci „Vánoční pohár nadějí 
2021“ ve výši 16.200,- Kč
m) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 na akci „Ústecký regionální pohár a Ústecká 
regionální liga družstev karate žactva“ ve výši 41.900,- Kč
n) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 na akci „Vánoční pohár talentů karate 2021“ ve 
výši 41.300,- Kč
o) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Mezinárodní 
turnaj kadetů v boxu „OH naděje“ ve výši 40.300,- Kč
p) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s., IČ: 057 80 853 na akci 
„Ústecký kilometr“ ve výši 16.500,- Kč
q) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343 na akci „49. 
Ústecká zatáčka“ ve výši 36.500,- Kč
r) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 na akci „Pohár PKÚ“ ve výši 33.500,- Kč
s) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 na akci „Ústecká 
bruslička“ ve výši 33.100,- Kč
t) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 na akci „Krušnohorská 
brusle“ ve výši 46.000,- Kč
u) Už tam budeeem?!, z. s., IČ: 069 99 786 na akci „T-Mobile Olympijský běh v Ústí nad 
Labem“ ve výši 20.500,- Kč
v) Už tam budeeem?!, z. s., IČ: 069 99 786 na akci „Běh pro paměť národa“ ve výši 
18.600,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ tomuto subjektu:
a) TAJV, z. s., IČ: 092 87 0964 na akci „Sportovní den mládeže s TAJV v Ústí nad Labem“
b) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Telnický 
lesní běh“
c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Telnická 15“
d) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Labský 
pohár ve střelbě“

21. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.
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Ing. Kohl: máme zde 3 žádosti od Jana Ulmana na „Reprezentaci a podporu juniorského
jezdce Supermoto 250 ccm – zajištění sportovní sezony 2021“ - dotace je určena na
náhradní díly na motorku
- HC NORTH WINGS Ústí nad Labem – univerzitní hokej
- jedná se o celoroční činnost - pronájem, pořadatelská služba, cestovné, propagace
- pracovní skupina navrhuje částku ve výši 124.000,- Kč
- Ústecká akademie plaveckých sportů z. s. – 4. kolo Českého poháru
- pracovní skupina navrhuje částku 178.000,- Kč
- na této akci se mohou kvalifikovat plavci na Olympijské hry
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1801/76R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Jan Ulman, nar. *************, Ústí nad Labem na „Reprezentace a podpora 
juniorského jezdce Supermoto 250 ccm – zajištění sportovní sezony 2021“ ve výši 41.000,- 
Kč

B) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následným uzavřením 
smluv s těmito subjekty takto:

a) University Sport Agency z. s., IČ: 091 47 063 na „Podpora sportovní reprezentace 
univerzitního hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem“ ve výši 124.000,- 
Kč

b) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na akci „Mistrovství ČR 
dospělých a dorostu v plavání – 4. kolo Českého poháru“ ve výši 178.000,- Kč

C) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
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 Termín: 28. 6. 2021

22. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2021 „Akce volnočasového 
kalendáře“ 
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Kohl: přišlo 17 žádostí
- pro rok 2021 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 255.000,- Kč
- možnost podávání až 3 žádostí v jednom roce
- pracovní skupina všechny žádosti projednala a ve dvou případech nedoporučuje schválit dotaci
- jedná se o nadační fond GAUDEAMUS pořádající celorepublikovou akci dějepisné soutěže s 
místem konání – Cheb, SPORT UNION „Projekt “Uvaž pásek, neber drogy!“ v obou případech se 
jedná o akce pořádané mimo území statutárního města Ústí nad Labem
- žádost od Menzy, kteří žádali na KÚ, žádost jim byla zamítnuta a běžně v minulých letech 
dostávali dotaci z KÚ ve výši 30 tis. Kč
- žádost od Animal Therapy – Prázdniny se blíží, Rozloučení s prázdninami – jedná se o nové 
žadatele
Mgr. Vlach: první ročník těchto akcí by bylo lepší navštívit a udělat si vlastní obrázek, jak to
probíhá, než hned podporovat
- doporučil bych podobný postup, jako jsme měli v předchozím bodě
- návrh na samostatné hlasování bodu A) písmena a), b), ch), i) a navrhuji protinávrh k bodu ch) 
poskytnout plnou výši 25.000,- Kč

Hlasování o protinávrhu v bodě a) navrhujeme částku ve výši 5 tis. Kč: 7, 0, 2

Hlasování o bodu b): 3, 0, 6

Hlasování o protinávrhu bodu ch) poskytnout dotaci ve výši 25.000,- Kč: 9, 0, 0

Hlasování o protinávrhu bodu i) neposkytnout žádnou podporu: 0, 0, 9

Hlasování o původním návrhu bodu i): 6, 0, 3

Hlasování o zbylých bodech jako celku: 9, 0, 0

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

1802/76R/21
Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2021 „Akce 
volnočasového kalendáře“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. matematické zaokrouhlování částek na celé stokoruny nahoru na základě bodového 
hodnocení žádostí v oblasti volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Animal Therapy z.s. (IČ 095 23 821) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "Den 
s Animal Therapy - Prázdniny se blíží" ve výši 5.000,- Kč
b) ARACHNOPARK WORLD, družstvo (IČ 254 09 417) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí "Teraristika v Ústí aneb Oči do Přírody" ve výši 19.500,- Kč
c) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi (IČ 183 82 410) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický pochod „PORTA BOHEMICA - 
Pohádková cesta“ ve výši 7.300,- Kč
d) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi (IČ 183 82 410) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický pochod „Ústecká jarní padesátka“ 
ve výši 7.500,- Kč
e) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve výši 17.100,- 
Kč
f) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „POHÁR OSVOBOZENÍ TART“ ve výši 
17.300,- Kč
g) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve výši 16.800,- 
Kč
h) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě 2021“ ve výši 25.000,- Kč
i) KČT, odbor LOKO Teplice (IČ 751 12 621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Loučení 2021 ve výši 25.900,- Kč
j) Mensa České republiky (IČ452 48 591) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
"Logická olympiáda - Ústecký kraj" ve výši 7.900,- Kč
k) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 14.400,- Kč
l) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Večerníčkova zahrada“ ve výši 7.800,- Kč
m) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Umíme 
využít volný čas“ ve výši 9.500,- Kč
n) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Závody kočárků 2021“ ve výši 21.600,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve 
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výši 10.000,- Kč
b) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených s „Projekt 
"Uvaž pásek, neber drogy!““ ve výši 30.000,- Kč
c) Animal Therapy z.s. (IČ 095 23 821) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Den s Animal Therapy - Rozloučení s prázdninami“ ve výši 30.000,- Kč

23. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem 
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Kohl: předkládám ke schválení materiál týkající se poskytnutí finančních příspěvků pro
žáky 1. tříd ZŠ ve výši 2 000,- Kč na žáka, určených na pořízení učebních pomůcek
- důvodem je skutečnost, že od roku 2012 není ZŠ poskytován příspěvek z Rozvojového programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov ČR, ze kterého bylo v minulých letech hrazeno 
pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd
- od roku 2012 začalo město Ústí nad Labem každoročně přispívat žákům prvních tříd na pořízení 
učebních pomůcek
- ve školním roce 2020/2021 zahájilo povinnou školní docházku 948 žáků
- na pořízení učebních pomůcek ve školním roce 2020/21 bylo vydáno celkem 1 896 tis. Kč
- v rozpočtu máme alokováno 2 000 tis. Kč
Mgr. Krsek: jedná se o tzv. Pastelkovné?
- projednání do budoucna - soustředit dotaci na sociálně potřebné děti
Mgr. Ševcovic: je možné o tom jednat, na druhé straně jsou to děti, které žijí ve městě, chodí
do různých škol, je to příspěvek všem rodinám, které mají prvňáčka
- návrh na vyčlenění pro nějakou skupinu obyvatel, podle čeho to budeme posuzovat?
Jestli pobírají nějaké sociální dávky nebo jestli si řekneme, že všechny děti mají právo být na 
stejné startovní čáře?
Mgr. Krsek: jsou lidé, kteří tyto peníze tolik nepotřebují a nedocení to
PhDr. Ing. Nedvědický: modifikace složení obyvatel, které je ve městě Ústí nad Labem,
tak pro to nemohu hlasovat, protože ty peníze půjdou automaticky ve prospěch
skupiny obyvatel, která nepracuje, pobírá sociální dávky a ve větší míře je zneužívá
Ing. Kohl: jsou zde i matky samoživitelky
Mgr. Ševcovic: tyto rodiny mají i jiné možnosti pomoci
Mgr. Krsek: nechci to dnes řešit, do budoucna případně přehodnotit
Mgr. Vlach: co se týče cílené podpory, tak ÚP poskytuje hmotnou podporu v situacích, kdy
rodina nemá prostředky na nákup dalších základních pomůcek
- tuto podporu vnímám sice jako plošnou, ale svým způsobem i adresnou všem lidem, kteří zde žijí 
a jejich děti zde chodí do škol
- je to vstřícné gesto a rodiny si toho váží
Ing. Outlá: jak se tato pomoc distribuuje? Nakupují se školní pomůcky a dětem se to předává
jako balíček?
- neumím si představit, že budeme dělat rozdíly mezi prvňáčky hned první den při nástupu do 
školy, že jedno dítě bude mít na lavici balíček a druhé ne
Mgr. Ševcovic: většinu věcí mají první den připravenu na lavici jako balíček
Mgr. Krsek: je do toho nějakým způsobem zapojena propagace města? logo na tužce nebo
něco takového?
Ing. Kohl: ne
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Mgr. Ševcovic: můžeme s Ing. Kohlem vydat pokyn, aby udělali propagaci na svých
webových stránkách, aby to propagovali a bylo tam logo města
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1803/76R/21
Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad 
Labem 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní 
školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních pomůcek

24. Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území Statutárního 
města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Kohl: při základních školách se zřizuje školská rada
- je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům 
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
- školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá volební řád
- třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 
zletilí žáci a studenti a třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci dané školy
- funkční období jsou tři roky
Ing. Tošovský: chci nahlásit střed zájmů, protože na jednu z těchto lukrativních pozic na ZŠ
Jitřní je hlášena manželka
p. E. Nováková: hlásím, že na ZŠ Hluboká je manžel

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 9, 0, 0

odchod paní Novákové ve 14:35

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

1804/76R/21
Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území 
Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) jmenuje
  

1. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zástupce zřizovatele do školských rad 
základních škol na území statutárního města Ústí nad Labem:
a) na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37:
Romana Macka
Olgu Bačinovou
b) na Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8:
Bc. Lianu Wagnerovou
Ing. Vladimíra Skalníka
c) na Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5:
Karla Kariku
d) na Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19:
Jiřího Škodu
Bc. Michelle Skřivanovou
e) na Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19:
Ing. Bc. Petra Bandase
Mgr. Evu Železnou
f) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6:
Elišku Pinkasovou, Dis.
Karla Punčocháře
g) na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5:
Mgr. Alenu Vaněčkovou
Jana Janečka
h) na Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2:
Mgr. Martina Krska
Olgu Bačinovou
j) na Základní škole ústí nad Labem, Mírová 2734/4:
Ing. Jiřího Macha
Pavla Štěpaře
k) na Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4:
Bc. Pavla Dufka
Mgr. Alenu Pikasovou
l) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5:
Mgr. Pavla Peterku
Mgr. Marii Čápovou
m) na Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6:
Bc. Jindřicha Hossingera
Mgr. Jana Váchu
n) na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17:
Pavla Vodseďálka
Mgr. Jiřího Kroise
o) na Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38:
Bc. Janu Bohuňkovou
Ivanu Fišerovou
p) na Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A:
MUDr. Jiřího Madara
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PaedDr. Jana Eichlera
q) na Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193:
Martina Beneše
Mgr. Ivetu Hejdukovou
r) na Základní škole Ústí na Labem, Rabasova 3282/3:
Jaroslava Šimanovského
Ludmilu Dostálovou
s) na Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150:
Ing. Jaroslava Nováka
Yvetu Tomkovou
t) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277:
Mgr. Janu Tošovskou

25. Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2021/2022 a udělení výjimky z počtu 
žáků v přípravných třídách
Původní číslo materiálu: 38

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

Ing. Kohl: ke zřízení přípravné třídy je nezbytný souhlas krajského úřadu
- udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě ZŠ – navýšení na maximální počet 14 dětí ve třídě
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 8, 0, 0

příchod paní Novákové ve 14:50

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

1805/76R/21
Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2021/2022 a udělení výjimky z 
počtu žáků v přípravných třídách

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. otevření přípravných tříd základní školy dle § 47 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský 
zákon) v platném znění, ve školním roce 2021/2022 na:

a) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace – 1 třída

b) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace – 1 třída

c) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace – 2 třídy
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d) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace – 1 třída

e) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace – 1 třída

f) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace – 1 třída

g) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace – 1 třída

h) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,příspěvková organizace – 1 třída

2. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok 2021/2022 – nejvyšší 
počet žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s otevřením přípravných tříd na základních školách uvedených v 
bodě A) 1.
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravných třídách základních 
škol uvedených v bodě A) 2.

26. Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM
Původní číslo materiálu: 18

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

Bc. Žirovnická: s ohledem na to, že objekt Hoření 13 je ve správě ODM, bude malování nebo 
případnou opravu podlah zajišťovat tento odbor
- na zakoupení vybavení nábytku do objektu ul. Matiční nemá ODM ve svém rozpočtu potřebné 
finanční prostředky
PhDr. Ing. Nedvědický: odkud ty peníze na vybavení nábytku půjdou?
Bc. Žirovnická: od OSV
- návrh na usnesení v upraveném znění: doplnění bodu 2) rozpočtové opatření OSV a ODM ve výši 
90 tis. Kč a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 90 tis. Kč v položce 
provozní výdaje, b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, oddělení evidence 
majetku o částku 90 tis. Kč

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 29 z 43



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

1806/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru dopravy a majetku ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 100 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 100 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru dopravy a majetku ve výši 90,00 tis. 
Kč
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 90,00 tis. 
Kč v položce provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 90,00 tis. Kč

27. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 19

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

Bc. Žirovnická: rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace ve výši 490 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1807/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 490,23 tis. Kč takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 490,23 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 490,23 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Základní škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace 2,64 tis. Kč

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 32,63 tis. Kč

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 19,00 tis. Kč

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 
3,22 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,příspěvková organizace 13,44 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 11,52 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 3,04 tis. Kč

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 55,19 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace 44,73 tis. 
Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 76,04 tis. 
Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 197,85 tis. Kč

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 13,57 tis. Kč

Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace 4,05 tis. 
Kč

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 13,31 tis. Kč

28. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - MAP II
Původní číslo materiálu: 20

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

Bc. Žirovnická: zapojení finančního příspěvku na úhradu výdajů v rámci Místního akčního

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 31 z 43



plánu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1808/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 226,32 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, z.s. na úhradu 
výdajů v rámci realizovaného projektu ,, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 226,32 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení strategického 
rozvoje o částku 226,32 tis. Kč

2. rozpočtové opatření rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 173,82 tis. Kč – převod finančních prostředků 
na úhradu výdajů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení strategického 
rozvoje o částku 173,82 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 173,82 tis. Kč na úhradu 
osobních výdajů takto:
- v položce Mzdové prostředky 130,13 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 43,69 tis

29. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci 
Původní číslo materiálu: 21

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

Bc. Žirovnická: jedná se o zapojení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1809/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro 
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Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 4 950,04 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
životního prostředí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 950,04 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 pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 4 950,04 tis. Kč v rámci 
programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2021

30. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – „Čelakovského – smíšený dům“
Původní číslo materiálu: 22

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

Bc. Žirovnická: jedná se o finanční prostředky na objekt „Čelakovského – smíšený dům“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1810/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – „Čelakovského – smíšený dům“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informace o aktuálním vývoji projektu „Čelakovského – smíšený dům“

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 32 548 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05, o částku 5 996 tis. Kč u 
akce „Stavba tenisové haly“
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 359,27 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
c) zapojení volných prostředků z VHČ roku 2020 do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 5 
054,90 tis. Kč v položce Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
d) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 8 500 
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tis. Kč
e) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 3 000 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
f) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 5 637,83 tis. Kč – 
Investiční rezerva
g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05, o částku 32 548 tis. Kč 
na akci „Čelakovského – smíšený dům“

C) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 24. 5. 2021

31. Grafický vizuál města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 23

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

Bc. Žirovnická: rozpočtové opatření na Grafický vizuál města Ústí nad Labem
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1811/76R/21
Grafický vizuál města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. výjimku z postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 1 680,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 1 680,00 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04, o částku 1 680,00 tis. 
Kč na akci „Grafický vizuál města Ústí nad Labem“

2. uzavření smlouvy o organizaci designérské soutěže na základě výjimky se společností 
Czechdesign center, s.r.o. (IČ: 06196870) na zhotovení vizuální identity statutárního města 
Ústí nad Labem, která je přílohou tohoto usnesení
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C) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) podniknout kroky k zahájení projektu „Grafický vizuál města Ústí nad Labem“ a 
spolupracovat se společností Czechdesign center, s.r.o. (IČ: 06196870) s organizováním 
otevřené dvoukolové designerské soutěže na jednotný vizuální styl

 Termín: 30. 6. 2021

32. Projekt „Forget Heritage“ - finanční ukončení realizace projektu a rozpočtové opatření 
FO
Původní číslo materiálu: 24

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

Bc. Žirovnická: poslední platba ve výši 588,74 ti. Kč bude zapojena do rezervy FO
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1812/76R/21
Projekt „Forget Heritage“ - finanční ukončení realizace projektu a rozpočtové 
opatření FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o aktuálním vývoji realizace projektu "Forget Heritage"

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 588,74 tis. Kč - zapojení finanční 
podpory z programu Interreg CENTRAL EUROPE ke spolufinancování projektu "Forget 
Heritage" takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 588,74 tis. Kč v položce Ostatní přijaté 
transfery - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 588,74 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

33. „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo 
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci bazénu v Jeslích města Ústí
nad Labem “
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1813/76R/21
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. změnové listy č. 10 až 13, které jsou přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“, který je přílohou tohoto usnesení

34. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 
Původní číslo materiálu: 26

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

Bc. Žirovnická: jedná se o stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací, kdy došlo
k úpravám po započítání praxe, dále navržena odměna za dovršení životního jubilea
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1814/76R/21
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. plat ředitelům příspěvkových organizací
a) Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace 
(platový výměr č. 67/2021) s účinností od 1. 6. 2021
b) Mgr. Aleně Varmužové, ředitelce Mateřské školy Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 
3032/6, příspěvkové organizace (platový výměr č. 68/2021) s účinností od 1. 6. 2021
c) Bc. Dittě Hromádkové, ředitelce Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
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organizace (platový výměr č. 69/2021) s účinností od 1. 7. 2021
d) Mgr. Věře Valtové, ředitelce Mateřské školy Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 70/2021) s účinností od 1. 7. 2021
e) Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 71/2021) s účinností od 1. 7. 2021

B) schvaluje
  

1. dle ustanovení § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu při dovršení životního jubilea
a) Ing. Petru Boťanskému, řediteli Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 
organizace, rozhodnutí č. O/4/2021

35. Vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Základní školou 
Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací
Původní číslo materiálu: 28

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

Bc. Žirovnická: bylo doplněno po komunikaci mezi společností Metropolnet a ředitelem
ZŠ Rabasova, prohlášení pana ředitele je, že zařízení bude odpovídat požadavkům
společnosti a dále byla vytvořena komise se zástupci ze společnosti Metropolnet a
zástupce PO
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1815/76R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Základní 
školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. uzavření příkazní smlouvy mezi Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkovou organizací a společností mumandi s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 
Moravská Ostrava, 702 00, IČ 28591534 na administraci a dotační management projektu, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto materiálu

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování multimediální a ICT 
učebny – dodávky ICT a vnitřní konektivity“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 
965 530 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení organizací Základní 
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škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vybudování multimediální a ICT učebny – 
dodávka ICT a vnitřní konektivity“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto materiálu
3. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování multimediální a ICT 
učebny – dodávka nábytku a nábytkového vybavení“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 
výši 967 105 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení organizací Základní 
škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
4. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vybudování multimediální a ICT učebny – 
dodávka nábytku a nábytkového vybavení“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto 
materiálu

C) rozhoduje
  

1. o udělení výjimky ze Směrnice RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek článku 6, 
odst. 6.5 ve věci administrace veřejných zakázek dle bodu B) 1. tohoto usnesení 
financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný 
regionální operační program společností mumandi s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ 28591534, která je zároveň administrátorem celého projektu
2. o udělení výjimky ze Směrnice RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek článku 6, 
odst. 6.5 ve věci administrace veřejných zakázek dle bodu B) 3. tohoto usnesení 
financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný 
regionální operační program společností mumandi s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ 28591534, která je zároveň administrátorem celého projektu

D) pověřuje
  

1. Ing. Jiřího Kovačíka, zástupce společnosti mumandi s.r.o. - administrátora projektu
a) ke všem administrativním úkonům, souvisejícím s veřejnou zakázkou dle bodu B) 1. a 3. 
tohoto usnesení, s výjimkou administrativních úkonů uvedených v § 43 zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek
2. Mgr. Michala Kapouna, ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace
a) ke všem administrativním úkonům, souvisejícím s veřejnou zakázkou dle bodu B) 1. a 3. 
tohoto usnesení, uvedeným v § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
3. Mgr. Jaroslavu Zámostnou, zástupkyni ředitele Základní školy Ústí nad Labem, 
Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
a) ke všem administrativním úkonům, souvisejících s veřejnou zakázkou dle bodu B) 1. a 3. 
tohoto usnesení, uvedeným v § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Michala Kapouna

E) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Mgr. Michal Kapoun, ředitel ZŠ Rabasova
b) Mgr. Miroslav Král, zástupce ředitele ZŠ Rabasova
c) Mgr. Jaroslav Burda, zaměstnanec ZŠ Rabasova
d) Ing. Jiří Kovačík, zástupce spol. mumandi s.r.o. – administrátor projektu
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e) Bc. Kateřina Lysáková, vedoucí odd. veřejných zakázek Právního odboru MmÚ
f) Miroslav Svoboda, síťový a bezpečnostní specialista společnosti Metropolnet a.s.
2. náhradníci:
a) Mgr. Jaroslava Zámostná, zástupkyně ředitele ZŠ Rabasova
b) Mgr. Václav Pěkný, zaměstnanec ZŠ Rabasova
c) Lubor Zámostný, zaměstnanec ZŠ Rabasova
d) Ing. Petra Kantorová, zástupce spol. mumandi s.r.o. – administrátor projektu
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek Právního odboru MmÚ
f) Bc. David Vejsada, výkonný ředitel společnosti Metropolnet a.s.

36. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zajištění TDI
Původní číslo materiálu: 29

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

PhDr. Ing. Nedvědický: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění TDI u projektu VISO, tuto
službu nám v tomto čase poskytuje Metropolnet
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1816/76R/21
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zajištění TDI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy "O poskytnutí služeb technického a kontrolního dozoru" 
spočívajícího ve změně fakturačních procesů a osob oprávněných jednat ve věcech 
technických

37. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - opěrná zeď Vaňov
Původní číslo materiálu: 30

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

PhDr. Ing. Nedvědický: dostali jsme dotaci na opravu zdi ve Vaňově
- v rámci soutěže jsme vysoutěžili zhotovitele
- podmínkou dotačního titulu je zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1817/76R/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - opěrná zeď Vaňov
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem "Ústí nad Labem, Vaňov - opěrná zeď - oprava 
kotev"

38. Zachování Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 36

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

PhDr. Ing. Nedvědický: RM trvá na nesouhlasném stanovisku k plánovanému zrušení
Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem
- zmiňuji, že v lednu jsem se obrátil na tehdejšího ministra zdravotnictví, bohužel jeho dopis zůstal 
bez odpovědi
- proti zrušení ústavu se staví laická i odborná veřejnost
- aby bylo naše stanovisko podpořeno, chceme předložit materiál do ZM
Mgr. Krsek: za materiál děkuji
- odvolání ředitele je předzvěst
- plán, který jsme kritizovali je stále aktuální
PhDr. Ing. Nedvědický: při pandemii fungoval Zdravotní ústav jako očkovací centrum
- město by nemělo postrádat takovou kvalitu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1818/76R/21
Zachování Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o plánovaném zrušení Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

B) nesouhlasí
  

1. s plánovaným zrušením Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátoru města

a) předložit materiál dle bodu A) a B) zastupitelstvu města k projednání

 Termín: 24. 5. 2021

39. Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her 
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Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: materiál je součástí koaličního memoranda, návrh byl konzultován s MV, které
shledalo vyhlášku za zákonnou, tak počítá se s omezením technické hry na území celého
města, což zabezpečí snížení výskytu nejrizikovějšího typu hazardní hry v kamenném
prostředí a přispěje k ochraně zdraví a snížení negativních sociálních dopadů na
jednotlivce a jeho širší okolí
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1819/76R/21
Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem o regulaci provozování 
hazardních her

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh vyhlášky ve smyslu bodu A) k projednání na zasedání zastupitelstva 
města

 Termín: 24. 5. 2021

40. Vyvěšení vlajky Státu Izrael
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: RM schvaluje vyvěšení vlajky Státu Izrael na dobu jednoho týdne na budovu
magistrátu statutárního města Ústí nad Labem jako podporu Izraele v boji proti
terorizmu
- pokud materiál schválíme, vlajka by byla vyvěšena od 18. 5. do 25. 5. 2021
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1820/76R/21
Vyvěšení vlajky Státu Izrael

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. vyvěšení vlajky Státu Izrael na dobu jednoho týdne (18. 5. – 25. 5. 2021) na budovu 
Magistrátu města Ústí nad Labem jako podporu Irzaele v boji proti terorismu

41. Různé
Diskuse proběhla.

Zoo:

E. Nováková: proběhlo jednání s OMOSRI, domluveno, že veřejné projednávání v tomto
bodě není vhodné, protože občané, kteří by přišli a ptali se, tak bychom nebyli
oprávněni cokoli říct
- návrh na vytvoření ankety, aby se občané mohli vyjádřit

Mgr. Krsek: připadá mi to rozumné
- u ankety hrozí, že bude zneužívána, pokud nebude adresná – bez identifikačních údajů

E. Nováková: odbor slíbil, že zjistí možnosti

p. Hausenblas, MBA: lidé by to měli vědět dopředu

E. Nováková: návrhy budou na stránkách k dispozici tři týdny

PhDr. Ing. Nedvědický: vyjádření adresné (uvést jméno, příjmení)
- jasné vyjádření stanoviska

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 

Ing. Pavel Tošovský, 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
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RM – rada města
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