
Z á p i s

z 79. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 15. 6. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Martin Hausenblas MBA, náměstek 
primátora

Eva Nováková

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 79. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

31. Informace o zadání nového územního plánu
Předkládá: Eva Nováková, radní města

33. Převod kapličky v k. ú. Božtěšice do správy MO ÚL - město
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

34. Rozpočtové opatření ODM a OMOSRI - demolice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

35. Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

36. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

37. Poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS v roce 2021 na akci "Maker Faire"
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

38. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM a ZpDVPP, 
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příspěvkovou organizaci
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

39. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

40. Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

41. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 9
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

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

43. Dozorčí rada Metropolnet a.s.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

44. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
statutárního města Ústí nad Labem - dodatek
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

45. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

46. Sociální fond
Předkládá: Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodů č. 31, 39 a 40 před bod č. 1 (jsou přizváni kandidáti),
- bodu č. 42 a 43 za bod č. 2 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 33 – 36, 44 a 45 za bod č. 11 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 37 za bod č. 16 (aby materiály OŠKS byly za sebou),
- bodu č. 38 a 41 za bod č. 29 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů: 9, 0, 0

Hlasování o celém upraveném programu: 9, 0, 0

Poznámka:
K bodům:
- č. 7 přizván ředitel DPmÚL Ing. Libor Turek a další zástupci DPmÚl
- č. 39 přizván kandidát na ředitele MS, p. o. – Ing. Tomáš Vohryzka
- č. 40 přizváni kandidáti na ředitele ZOO, p. o. – PhDr. Petr Fejk, Ing. Ilona Pšenková, PhD.

V kolovadle:
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Materiály k bodům č. 2, 20

         

Schválený program:

1. Informace o zadání nového územního plánu

2. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

3. Rozpočtové opatření KT, OSV a OHS

4. Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu MmÚ

5. Plnění úkolů uložených radou města 

6. Dozorčí rada Metropolnet a.s.

7. Návrh OZV o poplatku za komunální odpad - STAŽENO Z PROGRAMU

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

9. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka

10. Příměstská doprava - dodatek smlouvy

11. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem

12. Rozpočtové opatření ODM - lanová dráha Větruše

13. Převod areálu U stanice 822/11 v k. ú. Střekov do správy MO ÚL - Střekov

14. Převod kapličky v k. ú. Božtěšice do správy MO ÚL - město

15. Rozpočtové opatření ODM - zimní údržba chodníků a vozovek

16. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek 

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

18. Rozpočtové opatření ODM a OMOSRI - demolice

19. Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“

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

21. Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ 

22. Rozpočtové opatření městské policie - APK 2019-2021 spoluúčast

23. Schválení daru - defibrilátor pro městskou policii

24. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 "Mimořádné sportovní výkony" 

25. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 "Akce zdravotně postižených 
osob"

26. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

27. Rozpočtové opatření OŠKS – Oblastní charita Ústí nad Labem

28. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
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29. Poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS v roce 2021 na akci "Maker Faire"

30. Projekt „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně“ – vrácení části 
dotace

31. Projekt „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ - schválení Závěrečné zprávy o 
realizaci projektu a Závěrečné žádosti o platbu

32. Odpuštění nájemného Základní školou Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkovou 
organizací

33. Zrušení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Sluníčko na dobu určitou

34. Odměny ředitelů příspěvkových organizací

35. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

36. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad

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

38. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Mateřskou školu Kameňáček, 
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

39. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

40. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole U 
plavecké haly, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

41. Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021

42. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu Oranžové 
hřiště - Nadace ČEZ

43. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM a 
ZpDVPP, příspěvkovou organizaci 

44. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 9

45. Poskytnutí peněžitého daru

46. Sociální fond

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

1. Informace o zadání nového územního plánu
Původní číslo materiálu: 31

Předkládá: Eva Nováková
Diskuse proběhla.

Ing. Fialová: jedná se o informativní materiál
- pokročení v přípravě nového Zadání ÚP
- na celé území města byl stanoven tzv. zásadní plán charakteru – definice důležitých prvků, jakým 
směrem by se mělo dané území rozvíjet, bude navrhovat samotný zpracovatel
- do návrhu Zadání ÚP byly zapracovány veškeré požadavky samosprávy, byly zapracovány 
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výsledky jednotlivých studií a podkladových materiálů, byly zapracovány závěry expertní skupiny 
a byl vypracován grafický podklad pro definici
plánu charakterů na celém území města Ústí nad Labem
- bylo stanoveno 7 oblastí města s regulačními prvky, kterých se týká širší oblast města Klíše, 
Krásné Březno, Krásné Březno kolem zámku, Střekov za hradem, Střekov Kramoly a Neštěmice
- určení ploch, které by byly vhodné pro asanaci: Milada, výrobní plochy v Předlicích, výrobní 
plochy v Krásném Březně, výrobní plochy na Střekově a výrobní plochy v Olšinkách
- pořizovatel ÚP, což je oddělení územního plánování, by mohl bez další jakékoli informace 
vyvěsit vyhlášku, že se bude projednávat nové zadání ÚP, ke kterému je nyní 30 dní na poslání 
připomínek a následně se budou připomínky zapracovávat a předkládat do ZM finální podoba 
návrhu zadání
- od 17. 6. 2021 vyhlášení na veřejné desce
- zpracování ve dvou variantách kvůli zabírání ploch do volné krajiny se zpracuje variantní řešení, 
jak postupovat, v tuto chvíli se pořízení ÚP přerušení, nechá se zpracovat ekonomická analýza, 
která nám řekne, jakým způsobem dále postupovat
- trasování VRT je úskalí, kde bychom rádi zapojili nově připravovanou ZÚRÚK, pokud ji kraj 
bude zapracovávat do našeho ÚP, abychom nemuseli dělat v brzké době aktualizaci
- doba pořizování nového ÚP se může výrazně prodloužit
- na 21. 6. připraven pro zastupitele informační seminář, kde budou všichni zastupitelé detailně 
seznámeni s legislativními termíny, možnost dotazování – prezentace o tom, co obsahuje Zadání 
nového ÚP
Mgr. Krsek: jak je pojímán termín asanace, vyplývají z toho plošné demolice?
Ing. Fialová: vymezení těchto ploch, kde máme dlouhodobý problém s vysidlováním, které ztratily 
původně svůj účel
- konkrétně k Pivovaru – včera jsme se dohodli, aby byl zachován typ budovy
- intenzivní diskuze se zpracovatelem o tom, co v těchto plochách bude navrhovat, město může 
připomínkovat
- mé tři připomínky: u třech ploch zachování dědictví budov, které tam jsou, citlivý přístup
E.Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1895/79R/21
Informace o zadání nového územního plánu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o pořizování nového územního plánu včetně následných legislativních 
postupů

2. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 39

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: doporučení výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
- návrh na jmenování Ing. Tomáše Vohryzka, s účinností od 1. 8. 2021
Ing. Vohryzka: představení se a popsání pracovních zkušeností
Mgr. Vlach: můžete nám představit nejbližší kroky, na co se chcete zaměřit a vysvětlit nám 
priority, které máte?
Ing. Vohryzka: po nástupu do společnosti se zorientuji ve stávajícím personálním zajištění
- podívám se na hlavní činnosti, které má společnost zabezpečovat, ekonomické fungování, 
kalkulace, efektivitu
- rád bych využil stávající personál
- seznámení se s firmou a ve spolupráci s vedením města rozhodnutí, zda transformovat nějaké 
činnosti do samostatné akciové společnosti, zjednodušit strukturu
Mgr. Krsek: nevíme jak naložit s dědictvím hřbitovů, začínají se nám sypat pod rukama, je to živé 
téma
- velký úkol najít nějakou filozofii
- tuto záležitost bych do budoucna s Vámi rád probral
Ing. Vohryzka: téma pro celý pás Krušných hor
- toto téma není jednoduché, ale budeme se tomu věnovat
PhDr. Ing. Nedvědický: předchozí ředitel byl schopen řídit další společnost, předpokládám, že u 
Vás by to byl full time pouze v Městských službách
Ing. Vohryzka: ano, bylo by to pouze v Městských službách
- mám soukromé podnikání, které se nebude překrývat a nebude ve střetu zájmu
p. Hausenblas, MBA: pokud se nám to podaří, tak se nám podaří vytvořit manažerskou kapacitu, se 
kterou je možné uvažovat v dalších krocích
- otázka sportovišť, ledová plocha
- skokanský bazén je nutné opravit v plavecké sezóně?
PhDr. Ing. Nedvědický: ano, jinak to není možné
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1896/79R/21
Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. doporučení výběrové komise ze dne 4. 6. 2021 na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

B) ruší ke dni 31. 7. 2021
  

1. pověření pana Milana Stýbla řízením Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

C) jmenuje s účinností od 1. 8. 2021
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1. Ing. Tomáše Vohryzka
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

3. Rozpočtové opatření KT, OSV a OHS
Původní číslo materiálu: 1

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

Mgr. Studenovský: jedná se o zapojení části obdržené dotace
- největší část zůstává v položce na mzdové prostředky, část peněz se posílá na Městský informační 
systém a část na OHS a OSPOD
Ing. Outlá: máme představu, kolik by měla být další část
- toto by měla být první část peněz
Mgr. Studenovský: dohromady bychom měli obdržet cca 16 mil. Kč
- první část dotace je ve výši 10 749,-Kč
- zatím přišla tato část peněz
- návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Ševcovic – odešel v 9:35

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

1897/79R/21
Rozpočtové opatření KT, OSV a OHS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, odboru sociálních věcí a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 2 775, 00 tis. Kč – financování výdajů vzniklých v souvislosti s 
výkonem sociálně právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 850,00 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 925,00 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 110,00 tis. Kč v položce 
Městský informační systém

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 950,00 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí
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e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 715,00 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

4. Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu MmÚ
Původní číslo materiálu: 2

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

Mgr. Studenovský: na základě podnětu HZS dochází k přejmenování pracoviště krizového
řízení
- aktualizovány rámcové náplně jednotlivých odborů
Ing. Outlá: jsou tyto změny projednávány s odbory?
Mgr. Studenovský: s odbory je projednáváno změna struktury jako takové, rámcové náplně
jednotlivých činností již ne
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1898/79R/21
Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu názvu správní odboru na odbor správní a živnostenský
2. pro výkon agendy krizového řízení název pracoviště krizového řízení
3. dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu v předloženém znění

5. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 42

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

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

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

1899/79R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

6. Dozorčí rada Metropolnet a.s.
Původní číslo materiálu: 43

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

Mgr. Studenovský: vzetí na vědomí rezignace pana Milana Anýže na funkci člena DR společnosti 
Metropolnet, a.s. a návrh na jeho nahrazení panem Mgr. Tomášem Krausem
- návrh na usnesení v předloženém znění

Příchod Mgr. Ševcovice – 9:40

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 2 Návrh byl přijat

1900/79R/21
Dozorčí rada Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci p. Milana Anýže na funkci člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a.s., 
IČO: 25439022

B) rozhoduje
  

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s., IČO: 25439022 takto:

1. jmenuje členem dozorčí rady společnosti Mgr. Tomáše Krause

7. Návrh OZV o poplatku za komunální odpad

- STAŽENO Z PROGRAMU

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

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

Bc. Žirovnická: proběhlo jednání výběrové komise, oba zvolení kandidáti byli pozváni na ZM a v 
tuto chvíli jsou pozváni na RM
- přizván PhDr. Fejk
Mgr. Vlach: dotaz: v rámci vystoupení na ZM zaznělo, že byste uvažoval o nestandardním nebo 
jiném režimu o vaší přítomnosti v zoologické zahradě, dále jak jsou nastaveny tarify, že byste žádal 
specifické podmínky
- jaké jsou Vaše představy a požadavky?
PhDr. Fejk: na režim a požadavky?
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- režim výkonu práce plnohodnotná práce v Ústí nad Labem, nepravidelné jízdy do
Prahy za rodinou 2x týdně
- počítám s tím, že v zoologické zahradě budu téměř neustále
- nutné zjištění hendikepu
- moje představy o platu: moje představa je okolo jednoho 100 tis. Kč, jedná se o nestandardní úkol 
(změnový)
- jedná se o mimořádný úkol a energii, psychická zátěž, koncepční práce, nejedná se o klasickou 
ředitelskou práci, ale o změnového manažera
- mám určité renomé, které je garance a bude pro město výhodou
- rozdíl mezi mými slovy teď a výsledkem řekněme za pět let, bude minimální
- jsem garancí pro celou Evropu, že se ve městě Ústí nad Labem změní něco k lepšímu a že mohou 
být klidní
- jsem si vědom, že je to vysoký plat, odvíjí se to od let praxe, osobní ohodnocení
Mgr. Vlach: jak město vyžaduje režim pracovního fondu ze strany ředitelů všech příspěvkových 
organizací?
- je zde běžná 8hodinová pracovní doba?
Bc. Žirovnická: ze zákoníku práce vyplývá minimálně zákonem daná pracovní doba je 40 hodin 
týdně
Mgr. Vlach: ve smyslu pondělí až pátek, tento systém je pro Vás akceptovatelný, jste s ním 
srozuměn?
PhDr. Fejk: tato režimová otázka je pro mne nesrozumitelná
- fond pracovní doby určitě přečerpám, hodlám zde být přes víkend
- ředitel odpovídá za vše, co se v zoologické zahradě děje
Mgr. Vlach: vycházím z vyjádření na ZM, kdy to bylo něco, co jsem potřeboval dovysvětlit
PhDr. Ing. Nedvědický: můžete říct, kolik by dostával hrubou mzdu pan PhDr. Fejk při započítání 
všech možností?
Ing. Outlá: informaci jsem si vyžádala před jednáním
PhDr. Fejk: neznám Vaše interní směrnice, teorii, kterou znám, je zařazení do třídy, což je Vaše 
věc, potom délka praxe, příplatek za vedení, který může být maximálně 60 % tarifu, osobní 
příplatek, za který se považuje až 100 %, tarif je klíč a poté Vaše ochota, na jaké procento se 
dostanu
p. Hausenblas, MBA: střednědobé nebo dlouhodobé cíle – mimořádná odměna - je to 
mechanismus, který by byl pro Vás přijatelný?
PhDr. Fejk: na toto jsem přistoupil v Praze a nestalo se nic
p. Hausenblas, MBA: je to pro Vás nepřijatelné
PhDr. Fejk: nejsem si jist konzistentností závazku
- mimořádná odměna se neudělí, může se stát cokoli
- výsledky nebudou záviset pouze na mne
Mgr. Ševcovic: ve městě je obvyklé, že ředitelé p.o. dostávají 2x ročně odměny
- požadavek by byl naplněn v rámci ročního příjmu nebo trváte striktně na platovém zařazení v 
původní smlouvě na této částce?
- potom je možné se dostat na Vaši požadovanou částku v ročním přehledu
PhDr. Fejk: mimořádná odměna je nenároková, pokud je to u Vás pravidelný rituál, tak mi 
nedávejte žádné odměny
- jsem závislý na pravidelných platbách, nechci žádné odměny
p. Hausenblas, MBA: pokládáte za primární účel udržet zoo v EAZE?
- jak rychle je schopna se Vaše práce projevit na počtu návštěvnosti?
- kam jste ochoten a schopen zoo dostat?
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- kam se dostaneme za 5 let – vize?
- náklady na finance od města, kolik potřebujete nad tuto částku ještě prostředků na 5letý horizont 
tak, abyste byl schopen zaručit počet návštěvnosti
PhDr. Fejk: můj vztah k EAZE, zahrada se musí vrátit k plnohodnotnému členství
- Ústí neznám, sociálně slabší kraj, nutný velice citlivý přístup
- norma menších regionálních zahrad v Čechách je 300 tisíc návštěvníků, tuto normu musíme 
dohnat, jinak je to prohra
p. Hausenblas, MBA: jaké náklady z rozpočtu města mimo fondu potřebujete?
PhDr. Fejk: 40 mil. Kč je nadstandardní dotace
- 10 mil. Kč na provoz, 30 mil. Kč na investice
- uspoření z provozu 10 mil. Kč
- co se týče k dotačnímu vztahu k městu 40 mil. Kč na provoz dotace, z toho ušetřit 10 mil. Kč na 
investice a pravidelně 20 mil. Kč po dobu 10 let investiční dotace
- dohromady 30 mil. Kč na investice
- prostor pro budování nové zahrady
PhDr. Ing. Nedvědický: máme identifikovaný problém s personálem, který by měl být nosný
naší zoologické zahradě
- jste přesvědčen, že jen Vaše jméno Vám zaručí získání důležitých klíčových osob, bez kterých v 
podstatě provoz zoologické zahrady není možný
- dokážete tu podporu dostat?
PhDr. Fejk: budu chtít ty lidi poznat a potom využiji své jméno a vizi
- jsem si naprosto jist, že dva zoologové propuštěni budou
- jsem schopen sehnat dva kvalitní zoology, kteří budou schopni komunikovat s EAZOU
Ing. Tošovský: jde mi hlavně o koncepci, vylučujete do střednědobé budoucnosti chov ikonických 
zvířat: slona, kočkovitých šelem a orangutanů?
- vylučujete do budoucna chov těchto zvířat při naplnění Vaší koncepce?
PhDr. Fejk: u orangutanů se jedná o strašnou ostudu, obrovská morální skvrna, nutné úplně zrušit
- zařazení slonice někam jinam je složité, nesnadná změna zvyklostí, kvalitní umístění
- kočkovité šelmy postupný proces
- nejlepší pro koncepci je, když je vidět, že k ní zahrada směřuje
- ukázat návštěvníkům novou expozici, aby získali pro novou zoo nadšení a ne strach
- přesun s garancí, že se slonice bude mít lépe
- změna bude postupná, nemůže být bez empatie a nejrychleji by měla probíhat u orangutanů
PhDr. Ing. Nedvědický: v případě, že byste se stal ředitelem naší zoologické zahrady, umíte si 
představit, že bych požádal třeba osobně některého z Vašich bývalých kolegů o supervizi
- tato odborná korekce, dohled by byla velmi dobrá věc
- jako ředitel máte mít velkou volnost v rozhodování
PhDr. Fejk: první z kroků, který by následoval, by byla výroba generelu
- koncept by se standardně rozpracoval tak, abyste viděli jednotlivé části areálu, harmonogram 
změn na papíře v nějakém konceptu, který by Vám dal konkrétní představu o rozpracování
- já poradce nepotřebuji, je mi jasné, že vy ano
Mgr. Krsek: generel by měl být podroben oponentním posudkům, oponenty můžeme vybírat
PhDr. Fejk: není úplně neobvyklé, aby se na oponentní posudek na generel požádalo přímo EAZU
- má objektivní hodnotu na mnohem vyšší úrovni
p. Hausenblas, MBA: zdroj nestability jsou politici, kteří se každé čtyři roky mění
- potřebujeme dát zoologické zahradě dobrého vlastníka
- jak si představujete nástroj, potřebujeme vědět, že je zoologická zahrada v pořádku, že tam 
můžeme posílat finanční prostředky
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- mohl byste dát na stůl návrh, jak by to mělo vypadat v nejlepším prospěchu zejména zoologické 
zahrady a zejména města, jako hospodáře
PhDr. Fejk: je to systémově neřešitelné
- pokud jeden článek přestane fungovat, systémově k tomu nemám co říct
- generel je základ, podle kterého se jede
- na to neexistuje společný mustr, než společný entuziasmus
- jsem připravený

- přizvána paní Ing. Ilona Pšenková, PhD.

PhDr. Ing. Nedvědický: nutné vyjasnění některých bodů
- jaké máte představy ze strany města, co se týče podpory nebo platového zařazení, časové 
indispozice?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: otázka platu je za mě jasná, řízeno danou platovou třídou
- souhlasím s platovou třídou zoologické zahrady, nemám větší nárok nebo ambice
- v rámci města je to nastaveno a vy víte, proč to tak je
- požadavky ze strany města: za mě je nejdůležitější podpora a spolupráce zřizovatele
- důležité zlepšit obraz zoo a tomu vše podřídit
- v zahradě by se mělo začít něco dít a měla by začít něco dělat, což bez podpory zřizovatele 
nepůjde
- souvisí s navazováním vztahů s různými institucemi
PhDr. Ing. Nedvědický: podmínky hodnocení v částkách, kterých můžete dosáhnout, zda je to
pro Vás akceptovatelné
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: žádné vyšší nároky nemám
PhDr. Ing. Nedvědický: otázka návštěvnosti, otázka počtu odchovu zvířat, ani za to si 
nepředstavujete cílové ohodnocení?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: ze začátku bych se u toho držela při zemi, musí tam dojít k celé řadě 
změn
- návštěvnost se bude vyvíjet, je to běh na dlouhou trať
- jedná se o týmovou práci
PhDr. Ing. Nedvědický: víte dobře, že tým je rozštěpený
- nemáte obavy ve vztahu ke své osobě, že můžete být problematickou osobou, která by mohla 
mezi zaměstnanci způsobovat rozkol?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: je to o motivaci, vizi a o tom přesvědčit je, že zoo může směřovat jinam 
a že ta práce je může bavit
- zaměstnanci musí dostat nový směr
- za mě jsou tam chovatelé, kteří si myslí, že se jim budu mstít, za celé působení v zoo jsem to tak 
neměla
- pokyny a práce byla zadávána jasně a pregnantně, vyhodnocovaly se výsledky a výstupy
- je to o motivaci a posouzení jednotlivých kompetencí na pozicích
Ing. Tošovský: jak si představujete cestu k znovu získání plného členství v EAZE?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: důležité ihned navázat kontakt s EAZOU a zjistit, kdy by měl probíhat 
screening, který byl původně plánovaný na podzim
- celá řada problémů se již v organizaci řeší a celá řada problematických bodů je za mě odborně 
snadno obhajitelná
- EAZA nemá jakékoli ambice zbavovat se svých členů, protože se potřebuje rozšiřovat
- důležité nastavení pravidel a ukázání vůle
- nutná podpora zřizovatele – nové vize a projekty
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Ing. Tošovský: ve Vaší koncepci nevylučujete chov ikonických zvířat (slon, kočkovité šelmy a
orangutani), jak na to nahlížíte, jaká by byla Vaše koncepce a postup?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: byla bych nerada, aby se vytvořil dojem, že může zoologická
zahrada je schopna udržet všechna „ikonická zvířata“, na to v zahradě prostor není
- šelminec je z tohoto pohledu nejméně problematický
- jsme schopni udržet charizmatické kočkovité šelmy, ale menších druhů (pardály obláčkoví, 
jaguáři), prostor, který tam je, po snížení druhové skladby, nabízí dostatečný prostor a je to před 
EAZOU pregnantně obhajitelné
- možné rozšíření venkovních výběhů
- jsou zde druhy, které se musí nechat dožít – lvi (sourozenci)
- to co nastalo po neobhájeném členství EAZy, kdy se vytýkaly jednotlivé prostory pro kočkovité 
šelmy, tygr bude muset zoo opustit, protože je to jediný druh, který tyto podmínky nesplnil, 
všechny ostatní druhy jsou obhajitelné
- sloninec je morální problém, slon by neměl být sám
- tito staří sloni dožijí v kontaktním chovu, je to zvíře, které se stává velmi fixované na chovatele a 
bude velmi komplikované ho kamkoli zařadit
- v Liberci museli nechat utratit slona, a nabízí se hypoteticky, že by slonice mohla jít k nám, nebo 
naše slonice tam
- naše chovatelské zařízení nenabízí tolik bezpečnostních prvků, aby z mého pohledu nedošlo ke 
zranění chovatelů nebo zvířat – problematický je výstupní koridor do vstupních objektů, tento 
objekt je ideální svou výškou pro chov orangutanů
- EAZA ví, že o odsunu orangutanů se jednalo dlouhodobě s koordinátorem a čekalo se na to, než 
dospěje mládě, které musí odcházet společně matka s dcerou
- komunikace s koordinátory je navázaná a o odsunu těchto zvířat se jedná
- velmi intenzivně probíhá komunikace tím směrem, aby tady tyto geneticky cenná zvířata odešla 
do podmínek, kde podmínky mají a do budoucna tento druh i z ochranářského hlediska je možné 
do zahrady vrátit
p. Hausenblas, MBA: návštěvnost – pětiletý časový horizont, kam byste chtěla zoologickou dostat 
co se týče návštěvnosti?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: pokud vývoj poběží správným směrem a v zahradě se začne něco dít, 
něco budovat, tak je reálné dosáhnout návštěvnosti do 5 let let 300 tisíc návštěvníků
- zajistit návštěvníkům servis, nabídku, ukázat pěknou tvář zoo
p. Hausenblas, MBA: jaké máte jazykové znalosti?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: pasivní znalost němčiny, francouzštiny, aktivní znalost sanga a aktivní 
znalost angličtiny
p. Hausenblas, MBA: mohla byste shrnout požadavky na finance a investiční fond v horizontu 5 let 
a jaké potřebujete prostředky z rozpočtu města na provoz a na investice?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: byla bych ráda, kdyby byl zachován základní fond pro zoo, který
by zahradě významně pomohl
- provozní dotace tak, jak jsou teď nastaveny, jsou za mne naprosto dostačující
- zahrada má nejvyšší příspěvek na provoz, ale v té zahradě to bohužel není vidět
- je to samozřejmě o hledání grantových výzev na podporu turismu, je celá řada zelených projektů, 
hodně projektů se bude otevírat s podporou na vzdělávání studentů od MŠMT
- je to o aktivním hledání a mít další výzvy, mít připravené projekty, je to o neustálé každodenní 
práci
Mgr. Krsek: co byste mohla nabídnout výjimečného pro zahraniční turisty nebo návštěvníky z 
Prahy, které jste zmiňovala jako potenciál ke zvýšení návštěvnosti?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: pro německé turisty – odkaz Lumpeho – uchopení a prodání této 
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myšlenky
- cyklostezky do Německa, hotely
- pražští turisté - volba chovaných druhů, představení určitého pojetí, která jiné zoo nenabízí
Mgr. Krsek: návrh na to, že by město mělo supervizora naší zoologické zahrady, uměla byste si 
takový dohled představit?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: je to o znalosti konkrétního prostředí
- topografie ústecké zoologické a prostředí jsou naprosto specifické, pokud neznáte zákulisí a 
podmínky, tak Vám nikdo neporadí
- dochází k tomu, že se všechny zoologické zahrady budují stejně, všechny nabízejí africké 
vesnice, motýlária a inklinují k tomu, že tomu nedávají žádnou vyšší myšlenku a žádnou novou 
ideu, snaží se poradit to, co udělali oni ve svých zahradách
- safari: jediná plocha, která umožňuje chov velkých kopytníků a kde svah nebude zničen, je 
současný prostor, kde byli nosorožci, žirafy a horní výběh slonů s tím, že by muselo dojít k 
rozšíření na Mariánskou skálu
- zároveň mnoho druhů zvířat nelze kombinovat, chovaný druh zeber je agresivní, dominantní 
druh, který nelze spojit s žirafami
- je to o konkrétních podmínkách topografií svahů, znalostí konkrétních druhů zvířat
Mgr. Krsek: ze strany primátora tu padl návrh na to, že by město mělo supervizora naší zoologické 
zahrady, uměla byste si takový dohled představit?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: ne, chtěla jsem říct, že by se musel dopodrobna seznámit s podmínkami 
zoo a terénem
- za mě to není nutné, vždy máte nějaké konzultace s kolegy, zoology a ta spolupráce již nastavená 
je
PhDr. Ing. Nedvědický: nikdo z nás není odborníkem, bylo by dobré mít kritickou poradní osobu, 
která by nám dokázala zprostředkovat nejen názor ředitele, ale byl by i poradní formou
- víme, že zoo má problém v obsazení středního personálu, který ne vždy je zcela kompetentní, 
jazykově vybavený, atd.
- pokud byste byla vybrána, máte připravený nějaký tým lidí, kteří by odpovídali požadavkům na 
kvalifikaci, které dnes nesplňujeme v naší zoologické zahradě?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: měla jsem předjednaný tým managementu
- nechci křivdit současným zoologům, došlo k chybě, že jim nikdo agendu řádně nepředal a ty 
znalosti již nedoženou, s těmito lidmi je nutné pracovat, nutné dovzdělání, v těchto pozicích musí 
být odborníci, kteří zoo dokáží nastartovat rychle a progresivně
Mgr. Ševcovic: vy byste si přivedla svůj tým, nahradili by střední management
- udělala byste kompletní výměnu středního managementu nebo jen určité segmenty?
Ing. Ilona Pšenková, PhD.: jen určité segmenty
- potřeba najít jim pozice, které pro ně budou vhodnější
Bc. Žirovnická: návrh usnesení je variantní: varianta I., varianta II.
PhDr. Ing. Nedvědický: protinávrh RM po projednání I. nesouhlasí s výsledky VŘ na ředitele 
zoologické zahrady z důvodu ne zcela odborné části komise II. odvolává MVDr. Dušana Usvalda, 
děkuje MVDr. Dušanu Usvaldovi, jmenuje Ing. Ilonu Pšenkovou, PhD.
Hlasování o protinávrhu PhDr. Ing. Nedvědického: 5, 0, 4

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

1901/79R/21
Jmenování ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s výsledky výběrového řízení z důvodu pochybností o objektivním přístupu odborné části 
komise

B) odvolává
  

1. MVDr. Dušana Usvalda
a) z vedoucího pracovního místa ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 6. 2021

C) děkuje
  

1. MVDr. Dušanu Usvaldovi
a) za práci odvedenou pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci

D) jmenuje
  

1. Ing. Ilonu Pšenkovou, PhD.
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace s účinností od 1. 7. 2021

9. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Dařílek: předložen návrh jak řešit ztrátu za rok 2020
p. Martin Prachař: ztráta DPmÚL ve výši 3 578 632,64 Kč
- do výsledku hospodaření se promítly: ztráty ceny z jízdného, vyšší náklady na bezpečnost 
cestujících
- provozní výdaje hospodaření byly za loňský rok + 9 695 000,-Kč
- máme finanční plán pro letošní rok
- došlo k poklesu cestujících
- obavu – dramatický nárůst ceny elektřiny o 50 % s tím souvisí ceny za veřejné osvětlení, trakční 
vedení
- čekali jsme vyšší záporný hospodářský výsledek
- žádost o součinnost, DP podal projekt vodíkové dopravy ve městě Ústí nad Labem, na konci 
měsíce nás čeká na kraji jednání regionální konference, která završí jednání těchto projektů, 
prosba, pokud se podaří protlačit tento projekt – město se díky tomu dostane dopředu, co se týče 
ekologické moderní dopravy v rámci Evropy
- nejsme v komfortním stavu s vedením Ústeckého kraje, příčiny neznám
- předkládáme ke schválení návrh ztráty za rok 2020 v celkové výši 3 578 632,64 Kč vyrovnat 
následujícím způsobem: ztrátu ve výši 3 578 632,64 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2021 na účet 
429 01 – neuhrazená ztráta z minulých let
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- s ohledem na hospodářský výsledek navrhujeme VH nevyplacení žádné mimořádné odměny 
ústavním orgánům dané společnosti
p. Hausenblas, MBA: ovlivní účet stabilitu společnosti nebo jestli jste to schopni krýt z nějakých 
zisků?
- ztráta bude akcionářem dofinancována
Mgr., Ing. Simona Mohacsi, MBA: neuhrazená ztráta minulých let není
- společnost jsme přebírali, když byla přes 100 mil. Kč kumulovaná ztráta
- za období 5 let se snížila minimálně 2,5 – 3 mil. Kč
- kumulovaná ztráta, kterou jsme po akcionáři chtěli, tak nikdy nebyla hrazena ve 100% výši tak, 
aby se hospodářský výsledek dostal na nulu
- neuhrazená ztráta nám momentálně ubírá náš vlastní kapitál, který je o 10 – 15 mil. Kč vyšší než 
základní kapitál, ale zaúčtování neohrozí solventnost, likviditu, stabilitu, rentabilitu pro banky, 
rating, neohrozí společnost z ekonomického pohledu
p. Hausenblas, MBA: v úpadku nejste, stabilitu neohrožujete
- připravujete generel osvětlení: ve Skoroticích dochází k budování další infrastruktury a investor 
investuje do světel, která jsou podle mne v nesouladu, jak směrujete svůj generel
- prosím, až se na generelu dohodneme, aby vznikl závazný dokument
- investor tam dává nejlevnější světla, která nebudou odpovídat našim požadavkům
p. Martin Prachař: MHD je nosič reklamy a díky nadstandardním vztahům DP s akcionářem,
tak je tato služba plně využívána pro potřeby akcionáře, to znamená reklama na jezero Milada, 
PČR
- musíme najít pravidla, kdy město to bude stát co nejméně a DP to udělá co nejlevněji v rámci 
služeb
- pravidla, která budou pro všechny výhodná
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění s tím, že kromě schválení účetní závěrky je 
schválení auditora společnosti FSG FINAUDIT s.r.o.

Hlasování o společném hlasování bodů č. 8, 9, 10, 11, 33, 35, 44, 45: 9, 0, 0

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

1902/79R/21
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a 
v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s.

1. účetní závěrku společnosti za rok 2020 v předloženém znění
2. ztrátu za rok 2020 v celkové výši 3 578 632,64 Kč vyrovnat následujícím způsobem:
a) ztrátu ve výši 3.578.632,64 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2021 na účet 429 01 – 
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neuhrazená ztráta minulých let

B) schvaluje
  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

1. auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2021-2024 společnost FSG 
FINAUDIT s.r.o., IČ: 61947407

10. Příměstská doprava - dodatek smlouvy
Původní číslo materiálu: 8

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

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

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

1903/79R/21
Příměstská doprava - dodatek smlouvy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 12 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 
dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
Ústeckým krajem, z důvodu smluvního zohlednění ceny stanovené výpočtem ve výši 55,96 
Kč/km

11. Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 9

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

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

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

1904/79R/21
Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 17 z 47



Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje s účinností od 1. 9. 2021
  

1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na území města Ústí nad Labem

12. Rozpočtové opatření ODM - lanová dráha Větruše
Původní číslo materiálu: 10

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

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

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

1905/79R/21
Rozpočtové opatření ODM - lanová dráha Větruše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 67,45 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 67,45 
tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 67,45 tis. Kč na akci „Lanová dráha na Větruši“

13. Převod areálu U stanice 822/11 v k. ú. Střekov do správy MO ÚL - Střekov
Původní číslo materiálu: 11

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

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

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

1906/79R/21
Převod areálu U stanice 822/11 v k. ú. Střekov do správy MO ÚL - Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. převod
a) budovy č. p. 822 stojící na pozemku p. č. 2142
b) budovy bez čp/če stojící na pozemku p. č. 2140/153
c) pozemku p. č. 2142 o výměře 526 m2, zastavěná plocha a nádvoří
d) pozemku p. č. 2140/153 o výměře 50 m2, zastavěná plocha a nádvoří
e) pozemku p. č. 2140/163 o výměře 51 m2, ostatní plocha – jiná plocha
f) pozemku p. č. 2140/165 o výměře 288 m2, ostatní plocha – jiná plocha
vše v k. ú. Střekov, z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy 
odboru dopravy a majetku MmÚ, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad 
Labem – Střekov

14. Převod kapličky v k. ú. Božtěšice do správy MO ÚL - město
Původní číslo materiálu: 33

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

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

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

1907/79R/21
Převod kapličky v k. ú. Božtěšice do správy MO ÚL - město

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod stavby kapličky bez čp/če stojící na pozemku p. č. 171 v k. ú. Božtěšice z 
vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí 
nad Labem – město

15. Rozpočtové opatření ODM - zimní údržba chodníků a vozovek
Původní číslo materiálu: 35

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

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1908/79R/21
Rozpočtové opatření ODM - zimní údržba chodníků a vozovek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 347,13 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 347,13 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
347,13 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek

16. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek 
Původní číslo materiálu: 44

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

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

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

1909/79R/21
Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na 
území Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ,,O správě, provozu, údržbě a obnově zařízení 
veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem", uzavřené s Dopravním 
podnikem města Ústí nad Labem a.s., IČO 250 13 891, jehož předmětem je možnost 
společnosti (DPmÚL) zadat třetím osobám část prací na údržbě, provozu, obnově a 
opravách předmětu smlouvy. Za předpokladu, že odpovědnost z těchto plnění ponese vůči 
Městu i nadále plně Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Třetí osoby jsou povinny 
zachovávat při plnění smlouvy veškerou péči a odbornost a chránit všestranně zájmy 
statutárního města Ústí nad Labem.

17. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti 
Původní číslo materiálu: 45

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 20 z 47



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

Hlasování o společném hlasování bodů č. 12, 13, 14, 15, 16, 37: 8, 0, 0

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

1910/79R/21
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – změna v orgánech společnosti 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) konstatuje
  

1. že ke dni 11. 5. 2021 skončil mandát členovi dozorčí rady společnosti Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem a.s. Pavlu Vodseďálkovi uplynutím čtyřletého období

B) volí
  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a v 
souladu s čl. VI odst. 6 písm. f) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s.
1. Pavla Vodseďálka, nar. 10. 8. 1955
a) členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ke dni 15. 
6. 2021

18. Rozpočtové opatření ODM a OMOSRI - demolice
Původní číslo materiálu: 34

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

Ing. Dařílek: rada MO schválila převod tohoto svěřeného majetku do vybraného majetku města za 
podmínky, že domy budou zdemolovány
Ing. Tošovský: po vzájemné dohodě: 1. součástí DZ bude následující text: součástí zadání 
demoličních prací bude vytěžení zdiva z kamenné podezdívky obou činžovních domů, jeho 
vytřídění a odvoz na městskou deponii k budoucímu využití v rámci městských staveb
- na území demolovaných domů bude zpracována územní studie, která v detailu řešeného území 
celá plocha s využitím dle ÚP i v širších souvislostech prověří možnosti a parametry budoucí 
zástavby včetně návrhu regulace a včetně návrhu vhodného funkčního využití plochy a případně 
souvisejícího návrhu na změnu ÚP v lokalitě
- tuto činnost stejně jako dočasné využití plochy bude koordinovat kancelář architektury města po 
svém zřízení
- návrh na doplnění usnesení: RM ukládá Ing. Pavlu Tošovskému zajistit přípravu akce demolice 
dvou bytových domů v Matiční ulici, včetně následné revitalizace území, b) jednat s Českými 
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přístavy, majiteli budovy v Matiční ulici o řešení demolice jejich budovy a revitalizace území. 
Zajistit s KAM po jejím ustanovení následný návrh revitalizace celého území v Matiční ulici

Mgr. Krsek: načasování demolice na hluché měsíce, vysoutěžit výhodnější cenu
Mgr. Vlach: specifikace období stavebního útlumu z ohledu na ochranu zdraví obyvatel, eliminace 
rizik v co nejbližší době
- doporučoval bych s demolicí neotálet
p. Hausenblas, MBA: až bude probíhat jednání s Českými přístavy, jestli bych mohl být přítomen
- byl by dobrý souběh demolic, posoudit cenu demolice teď a cenu demolice v lednu
- zjistit, o jakou částku se nám to vyplatí a naplánovat to
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

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

1911/79R/21
Rozpočtové opatření ODM a OMOSRI - demolice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod pozemků p.č. 103, jehož součástí je stavba čp. 381, p.č. 105, jehož součástí je 
stavba čp. 382, pozemků p. č. 101, 102, 104, 106, 99/1 a 99/6, vše v k.ú. Krásné Březno, ze 
svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, do vybraného majetku 
Statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města 
Ústí nad Labem, za podmínky demolice obou staveb
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši 4.900,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 4.900,00 tis. Kč u akce „Nákup pozemků“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení přípravy a realizace investic o částku 4.900,00 
tis. Kč v položce Na případné demolice

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) zajistit přípravu akce demolice 2 bytových domů v Matiční ulici včetně následné 
revitalizace území
b) jednat s Českými přístavy, majiteli budovy v Matiční ulici o řešení demolice jejich 
budovy a revitalizace území
c) zajistit s KAM po jejím ustanovení následný návrh revitalizace celého území v Matiční 
ulici

 Termín: 31. 12. 2021

19. Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“
Původní číslo materiálu: 32
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Předkládá: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: jedná se o podporu turismu na území města Ústí nad Labem
- cílem je po konzultaci s příspěvkovými organizacemi: muzeum, MS, zoologická zahrada, DP 
připravit pro turisty nabídku kumulovaného vstupného po vzoru jiných regionů
- tito návštěvníci si koupí vstupenky budou moci navštívit více atrakcí
- prostřednictvím aplikace SEJF, městem již využívána např. v oblasti parkování, možnost 
zakoupení jízdenek MHD
- v provozu se osvědčila jako funkční a vhodná
- tento model podpoří cíl zvýšení návštěvnosti v těchto organizacích a přispěje k tomu, že město 
bude aktivní, co se týká lákání turistů a snahy je zde udržet co nejdelší dobu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1912/79R/21
Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy na zajištění služeb se společností Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem, a.s., se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem, 401 11, IČO: 25013891 dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy

B) zmocňuje
  

1. Romanu Macovou, pověřenou řízením Kanceláře primátora
a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení

20. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek 
Původní číslo materiálu: 36

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

Ing. Dařílek: předmětem dodatku je změna tarifu lanové dráhy od 1. 7. – 15. 9. 2021
- uznávání digitálních jízdenek prostřednictvím aplikace SEJF
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1913/79R/21
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 13 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve změně přílohy smlouvy, a to tarifu Lanové dráhy

21. Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ 
Původní číslo materiálu: 4

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

Mgr. Nováková: předkládám souhlas vyhlášením podlimitní VZ s názvem „Revitalizace podchodu 
pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 250 000,-Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
- v rámci této VZ by měly být provedeny stavební práce na podchodu pro pěší
- extra VZ na kamery, kterou bude realizovat Metropolnet
- předloženo pověření referentů oddělení veřejných zakázek PO k administrativním úkonům s 
vyhlášením VZ
- vydán návrh na jmenování obálkové a hodnotící komise
- přílohou DZ je zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Ing. Outlá: otázka kamerového systému, ten tedy bude realizovat Metropolnet?
Mgr. Nováková: ano, mám tuto informaci
Ing. Outlá: dotaz na náklady kamerového systému
Mgr. Nováková: okolo 700 tis. Kč s DPH
Mgr. Krsek: podchod měl žulové schodiště, které bylo v rámci rekonstrukce demontováno, 
odvezeno na skládku a tam leží
Mgr. Nováková: schodiště mělo špatný spád
p. Hausenblas, MBA: nemůžeme jít do lepší kvality povrchů?
Mgr. Nováková: na zakázku se spěchá, děti tudy prochází do školy, využití podchodu po 
prázdninách
- návrh na usnesení v předloženém znění

- Ing. Tošovský se nezúčastnil hlasování

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

1914/79R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, 
Střekov“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 250 000,- Kč bez 
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DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Bc. Lucie Pouzarová, referent odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

22. Rozpočtové opatření městské policie - APK 2019-2021 spoluúčast
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Bakule: v rámci projektu Asistenti prevence kriminality 2019-2021 byla městu Ústí nad 
Labem pro rok 2021 poskytnuta dotace v celkové výši 1 644 tis. Kč na úhradu mezd asistentů 
prevence kriminality a mentora
- hrubá mzda včetně odvodů APK byla stanovena ve výši 22 tis. Kč
- na základě opatření vlády o platech byly asistentům v průběhu realizace projektu upraveny platy, 
čímž stoupnul podíl vlastních nákladů na projekt
- tuto částku hradí městská policie ze svého rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1915/79R/21
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Rozpočtové opatření městské policie - APK 2019-2021 spoluúčast

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 187,60 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 187,60 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 187,60 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

23. Schválení daru - defibrilátor pro městskou policii
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Bakule: jedná se o schválení daru ve formě defibrilátoru k využití MP
- dar je od společnosti CENTROPOL ENERGY a.s.
- tento defibrilátor bude využit na útvaru městského odbodu Město-Centrum
PhDr. Ing. Nedvědický: RM děkuje dárcům za předání tohoto daru pro MP
Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o společném hlasování bodů č. 12, 13, 14, 15, 16, 37: 8, 0, 0

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

1916/79R/21
Schválení daru - defibrilátor pro městskou policii

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí daru - AED defibrilátor LIFEPAK 1000, zn . Physio-Control pro Městskou policii 
Ústí nad Labem. Dárcem je společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem Vaníčkova 
1594/1, Ústí nad Labem, IČO: 25458302, zastoupená Ing. Antonínem Středou, prokuristou 
společnosti.

24. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 "Mimořádné sportovní výkony" 
Původní číslo materiálu: 12

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

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

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

1917/79R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 "Mimořádné sportovní výkony" 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní 
výkon na celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) USK PROVOD z.s. (183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených s „Mimořádný 
sportovní výkon na celorepublikové úrovni - Ústecký sprint“ ve výši 30.000,- Kč

25. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 "Akce zdravotně postižených 
osob"
Původní číslo materiálu: 13

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

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

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

1918/79R/21
Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 "Akce zdravotně 
postižených osob"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z místa pořádání/konání činnosti a uznání nákladů spojených s pobytem 
ve Svinčicích (cestovné, strava, ubytování, hipoterapie) v oblasti volnočasových aktivit 
„Akce zdravotně postižených osob“:
a) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 604 58 887) „Pohybová terapie pacientů s Parkinsonovou 
nemocí“

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určené na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ a 
následné uzavření smlouvy s:
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a) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 604 58 887) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Pohybová terapie pacientů s Parkinsonovou nemocí“ ve výši 29.295,- Kč

26. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace
Původní číslo materiálu: 14

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

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

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

1919/79R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2021 - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních klubů 
a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů“
a následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na „Úhrada zvýšených 
nákladů za pronájem haly Klíše“
ve výši 400.000,- Kč
b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567 na „Úhrada zvýšených 
nákladů za pronájem haly Klíše“
ve výši 150.000,- Kč
c) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191 na „Úhrada 
zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše
v roce 2021“ ve výši 150.000,- Kč
d) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 na „Částečné pokrytí nákladů AC 
Ústí nad Labem na Městském stadionu 2021“ ve výši 120.000,- Kč
e) USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375 na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů na 
Městském stadionu v roce 2021“
ve výši 105.000,- Kč

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 28. 6. 2021

27. Rozpočtové opatření OŠKS – Oblastní charita Ústí nad Labem
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Původní číslo materiálu: 15
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

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

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

1920/79R/21
Rozpočtové opatření OŠKS – Oblastní charita Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí mimořádné investiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem (IČ:44225512) 
z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, určené na „stavbu 
výtahu v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích“ ve výši 50 tis. Kč a následné 
uzavření smlouvy.

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 50 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS o částku 50 tis. Kč v položce 
Oblast ostatní činnosti odboru (rezerva odboru)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKS, sk. č. 04, o částku 50 tis. Kč – 
poskytnutí investiční dotace pro Oblastní charitu Ústí nad Labem na spolufinancování 
projektu „Stavba výtahu v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích“

28. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Původní číslo materiálu: 16

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

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

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

1921/79R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

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

b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace

c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace

d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

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

29. Poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS v roce 2021 na akci "Maker Faire"
Původní číslo materiálu: 37

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

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

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

1922/79R/21
Poskytnutí dotace z rozpočtu OŠKS v roce 2021 na akci "Maker Faire"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství kultury, sportu a 
sociálních služeb, oddělení kultury a sportu určeného na oblast kultury a následné uzavření 
smlouvy se společností Make more, s. r. o. (IČ 07023987) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí "Maker Faire Ústí nad Labem" ve výši 150.000,- Kč

2. se zněním smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 
2021 - dotace poskytovaná mimo dotační program dle přílohy tohoto usnesení

B) ukládá
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1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu města

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

 Termín: 28. 6. 2021

30. Projekt „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně“ – vrácení části 
dotace
Původní číslo materiálu: 29

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

Bc. Žirovnická: jedná se o Projekt „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném 
Březně“ – vrácení části dotace
Ing. Dařílek: MO Neštěmice jako správce celého areálu nechal zpracovat projekt pro úpravu tohoto 
vstupního portálu v hodnotě kolem 300 tis. Kč, po rozhodnutí vedení města realizoval tuto 
záležitost náš odbor s tím, že použijeme možnosti Ústeckého kraje – žádost o dotaci na „Program 
na záchranu a obnovu kulturních památek“
- námitky ředitele památkového ústavu na charakter práce – málo ručních prací na mříži, málo 
kované, použity polotovary, a proto s tímto památkový ústav nesouhlasí - s těmito provedenými 
pracemi
- po třech letech provedené kontrole požaduje Ústecký kraj úhradu část uznatelných nákladů
Ing. Outlá: problém je s kvalitou v provedení práce brány?
Ing. Dařílek: spíše ocelových prvků – málo kované, málo provedená ruční práce
Ing. Outlá: Národní památkový úřad má jakou roli?
Ing. Dařílek: památkou je celý areál
- při prvním ohledání s pracovníkem památkového ústavu byly práce odsouhlaseny, že jsou v 
pořádku, ale pan ředitel se rozhodl, že se mu to nelíbí
- žádné práce se nedělaly nové, zůstaly tak, jak jsou
- zaúčtuje se to jako práce na opravy, které provedlo město a nebude využita ta část dotace
Ing. Outlá: to znamená, že ta PD byla konzultována?
Ing. Dařílek: ano, dali kladné stanovisko k dokumentaci a při realizaci dali nové závazné 
stanovisko
Mgr. Krsek: zámek je s kostelem národní kulturní památka, v rámci statutu památek je o level výš 
než standardní památky, z tohoto ohledu svým způsobem chápu výtky k bráně
- pokud se nejedná o památkovou opravu, tak nemůžeme čerpat dotaci z fondu pro obnovy 
památek
PhDr. Ing. Nedvědický: nutné odborné vyjádření vedoucí PO
- přizvána Mgr. Nováková
- dotaz zda vyjít do sporu s krajem, část té dotace vrátit nebo se soudit s krajem?
Mgr. Nováková: pokud jsme zatím dostali výzvu o vrácení dotace, tak není zahájeno daňové řízení 
a ve chvíli: kdy na základě té výzvy dobrovolně uhradíme požadovanou částku, tak nebude ani 
žádné řízení zahájeno, je fikce neporušení rozpočtové kázně
- ve chvíli, kdy nezaplatíme, tak oni zahájí řízení a vyměří nám odvod v této výši, byť proti té 
výzvě není možné uplatnit žádné opravné prostředky, tak proti platebnímu výměru na odvod je 
možné se bránit, ale pokud naše obrana nebude úspěšná, tak bude následně vyměřeno penále
- penále je počítáno 1 promile/den ode dne porušení rozpočtové kázně, 36,5 % ročně a ve chvíli, 
kdy byla smlouva uzavřena v roce 2017 a realizace byla v roce 2018, tak už jsme tři roky od 
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realizace – od porušení rozpočtové kázně a to penále může v té chvíli dosáhnout maximálně výše 
odvodu
- riziko toho, když bude zahájeno daňové řízení, nevyhrajeme řízení o odvodu, dostaneme penále 
ještě ve stejné výši
- je na radních, zda se rozhodnou dobrovolně se vykoupit za 137 tis. Kč a tím vše končí, ale 
nemůžeme žádat o prominutí
Ing. Dařílek: nejedná se o nějakou škodu, práci jsme odvedli
Mgr. Krsek: kdybychom chtěli naplnit památkovou hodnotu té mříže a čerpali dotaci, tak by to 
vyšlo stejně
Ing. Outlá: jedná se o veřejné rozpočty, kde nevznikla žádná škoda, proto navrhuji vrátit z našeho 
rozpočtu požadovanou částku, která nás nijak nezatíží
- není jisté, jak bychom při daňovém řízení dopadli

Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v upraveném znění: ve Variantě I. v písmenu B) schvaluje 
vrácení části dotace ve výši 137 219,-Kč na základě výzvy dle bodu A) tohoto usnesení na účet 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 21. 6. 2021 z rozpočtu ODM

Hlasování o doplněném usnesení: 8, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 38, 41: 8, 0, 0

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

1923/79R/21
Projekt „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně“ – 
vrácení části dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. výzvu k vrácení části dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterou bylo statutární 
město Ústí nad Labem vyzváno k vrácení části dotace ve výši 137 219,- Kč poskytnuté v 
rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017“ 
na projekt s názvem „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně“

B) schvaluje
  

1. vrácení části dotace ve výši 137 219,- Kč na základě výzvy dle bodu A) tohoto usnesení 
na účet KÚÚK do 21. 6. 2021 z rozpočtu ODM

31. Projekt „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ - schválení Závěrečné zprávy o 
realizaci projektu a Závěrečné žádosti o platbu
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1924/79R/21
Projekt „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ - schválení 
Závěrečné zprávy o realizaci projektu a Závěrečné žádosti o platbu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a Závěrečné žádosti o 
platbu projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru ve výši 0,49 tis. Kč na úhradu 
vratky části dotace projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“, reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007963, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 0,49 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 0,49 tis. Kč v 
položce Finanční vypořádání

2. vrácení nevyužité části dotace projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí nad 
Labem“ ve výši 482,13 Kč, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007963 na účet 
Ministerstva práce a sociálních věcí do 30. 06. 2021 prostřednictvím Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.

32. Odpuštění nájemného Základní školou Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkovou 
organizací
Původní číslo materiálu: 18

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

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

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

1925/79R/21
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Odpuštění nájemného Základní školou Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
příspěvkovou organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. odpuštění nájemného ze „Smlouvy o pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů“ 
uzavřené mezi Základní školou Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkovou organizací 
a nájemcem H-Media s.r.o., Řeznická 17, 110 00 Praha 1, IČ 25069713 za I. pololetí roku 
2021 v celkové výši 1 000,00 Kč bez DPH

33. Zrušení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Sluníčko na dobu určitou
Původní číslo materiálu: 19

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

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

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

1926/79R/21
Zrušení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko na dobu určitou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) ruší
  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa na dobu určitou, na 
ředitele/ředitelku Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 
příspěvkové organizace, vyhlášeného usnesením RM č. 1697/72R/21 ze dne 22. 3. 2021

34. Odměny ředitelů příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 20

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
Mgr. Ševcovic: hlásí podjatost
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1927/79R/21
Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného úkolu dle 
ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/13/2021)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2021)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/15/2021)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2021)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/17/2021)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/18/2021)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/19/2021)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/20/2021)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/21/2021)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/22/2021)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/23/2021)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/24/2021)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/25/2021)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/26/2021)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/27/2021)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/28/2021)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/29/2021)
r) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
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organizace (rozhodnutí č. O/30/2021)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/31/2021)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/32/2021)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/33/2021)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/34/2021)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/35/2021)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/36/2021)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2021)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/38/2021)
aa) Mgr. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2021)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/40/2021)
cc) Eva Černá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/41/2021)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/42/2021)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/43/2021)
ff) Bc. Kateřina Nevřivá, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/44/2021)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/45/2021)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/46/2021)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/47/2021)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/48/2021)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/49/2021)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/50/2021)
mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/51/2021)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/52/2021)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/53/2021)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
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příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/54/2021)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/55/2021)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/56/2021)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/57/2021)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/58/2021)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/59/2021)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/60/2021)
ww) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/61/2021)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/62/2021)
yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/63/2021)
zz) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí 
č. O/64/2021)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/65/2021)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/66/2021)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/67/2021)
ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/68/2021)
eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/69/2021)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/70/2021)
ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
(rozhodnutí č. O/71/2021)
hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/72/2021)
iii) Milan Stýblo, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/73/2021)
jjj) MVDr. Dušan Usvald, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/74/2021)

2. v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního 
důchodu ke dni 31. 7. 2021
a) Ludmile Trešlové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové 
organizace (rozhodnutí č. O/75/2021)
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35. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 21

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

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

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

1928/79R/21
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 7. 2021
  

1. se změnou zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 2 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým 
bude této příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření následující nemovitý majetek v k. ú. 
Klíše:
a) p. p. č. 1514/17 o výměře 1 455 m2, zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby č. p. 978 
technická vybavenost
b) p. p. č. 1514/18 o výměře 8 128 m2, trvalý travní porost

B) schvaluje s účinností od 1. 7. 2021
  

1. převod správy majetku uvedeného v bodě A) tohoto usnesení z odboru dopravy a 
majetku na odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic na za podmínky 
schválení změny zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto usnesení
2. ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 29. 6. 2020 mezi společností 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a Muzeem města Ústí nad 
Labem, příspěvkovou organizací, která přešla na statutární město Ústí nad Labem v 
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze dne 4. 5. 2021

C) ukládá
  

1. PhDr. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

 Termín: 28. 6. 2021

36. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad
Původní číslo materiálu: 22
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

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

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

1929/79R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 151,69 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce Ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné 
náhrady) o částku 151,69 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 151,69 tis. Kč v položce
 Oprava a údržba

37. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 23

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

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

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

1930/79R/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 161,59 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 161,59 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
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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 161,59 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 
24,76 tis. Kč

- Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 113,01 tis. 
Kč

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 20,22 tis. Kč

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4,příspěvková organizace 3,60 tis. Kč

38. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Mateřskou školu 
Kameňáček, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci
Původní číslo materiálu: 24

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

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

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

1931/79R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Mateřskou školu 
Kameňáček, 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 349,18 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 349,18 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., Mateřské škole 
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Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci ve výši 349,18 tis. 
Kč

39. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 25

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

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

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

1932/79R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 599,20 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 
599,20 tis. Kč – Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04
– poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 599,20 tis. Kč na akci " MSUL - dofinancování rozdílu vzniklého 
pořízením nákladnějšího typu parkovacích automatů"

B) ukládá
  

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

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

 Termín: 31. 12. 2022

40. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole U 
plavecké haly, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 
Původní číslo materiálu: 26

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.
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Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1933/79R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Mateřské 
škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 700,70 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 700,70 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole U 
plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci ve výši 1 
118,55 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů spojených s pořízením movitého majetku v 
rámci rekonstrukce
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 
Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci ve výši 582,15 tis. Kč na akci „MŠ U plavecké 
haly – pořízení movitého majetku v rámci rekonstrukce “

B) ukládá
  

1. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na 
Spálence 1022/27, příspěvkové organizace

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

 Termín: 31. 12. 2021

41. Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021
Původní číslo materiálu: 27

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1934/79R/21
Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. aktualizovaný přehled a výhled plnění závazného ukazatele pro hospodaření p. o. v roce 
2021 - minimální výše peněžně krytého zůstatku fondu investic k 30. 6. 2021, s trváním do 
31. 12. 2021, ze strany 62 městem zřízených příspěvkových organizací

B) souhlasí
  

1. s posunutím termínu plnění závazného ukazatele - minimální výše peněžně krytého 
zůstatku fondu investic k 30. 6. 2021, s trváním do 31. 12. 2021, z 30. 6. 2021 na termín 30. 
9. 2021 pro všech 62 městem zřízených příspěvkových organizací.

C) schvaluje
  

1. změnu závazného ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 - 
minimální výše objemu finanční prostředků z poskytnutého příspěvku na provoz, kterou 
musí jednotlivé příspěvkové organizace použít na tvorbu fondu investic, v členění a výši 
dle přílohy č. 1 usnesení

42. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu Oranžové 
hřiště - Nadace ČEZ
Původní číslo materiálu: 28

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

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

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

1935/79R/21
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu 
Oranžové hřiště - Nadace ČEZ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 
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organizace, IČ 44553412, do veřejného grantového řízení „Oranžové hřiště“ vyhlášeného 
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3,140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační příspěvek ve výši 
165 345,29 Kč vč. DPH na vybudování workoutového hřiště.
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace
3. s výstavbou workoutového hřiště dle bodu A) 1. tohoto usnesení na pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem s parcelním číslem 15/1, a jeho provozu 
minimálně na dobu 5 let

43. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM a 
ZpDVPP, příspěvkovou organizaci 
Původní číslo materiálu: 38

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

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

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

1936/79R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM 
a ZpDVPP, příspěvkovou organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 152,75 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 152,75 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 Dům dětí a mládeže 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci ve výši 1 152,75 tis. Kč v rámci výzvy „Podpora okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021“

44. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 9
Původní číslo materiálu: 41

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1937/79R/21
Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 9

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o předkládaných změnách Integrované strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace v programovém období 2014-2020

B) schvaluje
  

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 9 v rozsahu:
a) úpravy finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora města

a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 9 
dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+

 Termín: 30. 6. 2021

45. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 30

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z fondu KP panu 
Ing. Martinu Mottlovi za vynikající diplomovou práci na téma „Rekonstrukce historických lázní 
Johanna Schichta“
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1938/79R/21
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
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kanceláře primátora, panu Ing. Martinu Mottlovi, datum narození ************, za 
vynikající diplomovou práci na téma „Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta“

46. Sociální fond
Diskuse proběhla.

Ing. Outlá: jedná se o dlouhodobě avizované snížení do Sociálního fondu statutárního města Ústí 
nad Labem na 4 % od 1. 7. 2021
- jedná se o snížení z 5 % na 4 % a zásady budou nastaveny obdobně, jako je vyhláška fondu 
kulturních a sociálních potřeb
- důsledek: plnění, které je z toho poskytováno, se nedostává do konfliktu
- jedná se převážně o nepeněžní plnění, peněžní plnění jsou maximálně půjčky a dar ve výši 2,5 tis. 
Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

1939/79R/21
Sociální fond

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zněním nového Statutu sociálního fondu, který s účinností od 1. 7. 2021 nahradí Statut 
sociálního fondu statutárního města Ústí nad Labem schválený Zastupitelstvem města Ústí 
nad Labem dne 1. 3. 2021
2. dle nového statutu bude příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem do sociálního fondu 
činit 4 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců MmÚ, MP a odměn 
za výkon funkce uvolněných členů ZM
3. plnění ze sociálního fondu budou poskytována za obdobných podmínek jako z fondu 
kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky Ministerstva ČR č. 114/2002 Sb.

B) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, náměstkyni primátora

a) předložit návrh nového znění Statutu sociálního fondu ke schválení Zastupitelstvu města 
Ústí nad Labem

 Termín: 28. 6. 2021

Ověřovatelé zápisu:

Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora
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Eva Nováková

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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