
Z á p i s

z 87. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 8. 2021

Omluveni: Ing. Eva Outlá
Martin Hausenblas, MBA

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Mgr. Martin Krsek

Zapisovatelé: Bc. Dana Gloserová, KT
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 87. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - nákup služebních vozidel

2. Uzavření Dodatku č. 4 Nájemní smlouvy s firmou PB Centrum spol. s r.o.

3. Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci

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

1. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - nákup služebních vozidel
Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP

Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: jedná se o rozpočtové opatření nákup služebních vozidel
- jedno vozidlo je pro okrsek Střekov, v provozu od roku 2014 a jsou zde vysoké náklady na 
opravu
- dále se jedná o odkoupení dvou sanitních vozů od ZZS Ústeckého kraje pro potřeby převozu 
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pacientů do protialkoholní záchytné stanice v Teplicích, sanitní vozy jsou plastové nebo plechové a 
dají se dobře deratizovat
Mgr. Krsek: peníze máte ve vaší kapitole?
Ing. Bakule: jsou v rezervy FO
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2012/87R/21
Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - nákup služebních 
vozidel

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 470 tis. Kč 
takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03 o částku 470 
tis. Kč - Investiční rezerva

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 360 tis. 
Kč na akci "Nákup služebních vozidel pro MP"

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 110 tis. 
Kč na akci "Nákup sanitních vozů"

2. Uzavření Dodatku č. 4 Nájemní smlouvy s firmou PB Centrum spol. s r.o.
Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy

Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: předkládám ke schválení nájemní smlouvy s PB Centrem z důvodu vzniku nového 
odboru sociálních služeb, nyní je ½ odboru v 6. patře
- v PB Centru budou kanceláře pro vedoucí odboru, asistentku, referenty a jednací místnost
- náklady jsou 37 tis. Kč/měsíčně
- tyto náklady nebudou mít vliv na rozpočet odboru
- nyní probíhá zasíťování a výměna podlah
PhDr. Ing. Nedvědický: na příští rok se ale počítá se zvýšeným rozpočtem?
Ing. Červenka: ano, dáme do rozpočtu, v listopadu obdržíme rozpis záloh na služby a teplo
Mgr. Vlach: je to cena s DPH?
Ing. Červenka: ano
Mgr. Vlach: projednávali jsme s PB Centrem úpravy smluv, aby byly bez DPH
- je tato cena po slevě?
Ing. Červenka: ano
Mgr. Krsek: dotaz na pana tajemníka – kolik bylo přijato nových zaměstnanců?

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 2 z 4



Mgr. Studenovský: 1 osoba
Mgr. Krsek: dojde k uvolnění kanceláří ve 2. patře?
Mgr. Studenovský: ano, je zde odbor Ing. Kohla, přestěhují se tam zaměstnanci odboru (nástup z 
rodičovské dovolené + nový nástup) a energetik města
Mgr. Krsek: dochází k navýšení počtu zaměstnanců odboru školství, kultury a sportu?
Mgr. Studenovský: ne
Mgr. Krsek: toto není drobný signál pro veřejnost. Organizační změnou přibyly další kanceláře 
úřadu, navíc v pronájmu u soukromého subjektu. Zvyšují se významně náklady neúměrně k 
minimálnímu personálnímu posílení úředního aparátu.
Ing. Červenka: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2013/87R/21
Uzavření Dodatku č. 4 Nájemní smlouvy s firmou PB Centrum spol. s r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2017 na pronájem nebytových 
prostorů v objektu na adrese Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem ve 
vlastnictví společnosti PB CENTRUM spol. s r. o., kterým dojde k rozšíření předmětu 
pronájmu o prostory pro potřeby odboru sociálních služeb

3. Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Mgr. Starý: jedná se o schválení podání žádosti o dotaci na stavbu tenisové haly nad stávajícími 
tenisovými kurty v k. ú. Klíše
- dotace je až 70 % a čerpání je ex-ante, 30 % je z vlastních zdrojů žadatele, tj. města
- finanční prostředky budou navrženy odborem do rozpočtu příštího roku (30 % způsobilých a 100 
% nezpůsobilých výdajů)
- žádosti je přijímají od zítra, tj. 24. 8. 2021 od 12 hodin
PhDr. Ing. Nedvědický: je to stejný dotační titul jako minule, ale předtím byl jiný (horší) způsob 
čerpání dotace
Mgr. Krsek: je součástí žádosti i projektová dokumentace?
Mgr. Starý: ano, PD vyhotovil Tenisový klub
Mgr. Krsek: tenisový klub bude nájemce?
PhDr. Ing. Nedvědický: ano, po 10 letech přejde majetek na město
Mgr. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2014/87R/21
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Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě 11/2021 (zacílená pro podporu organizovaného sportu místního 
charakteru) Regiony 2021 programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 
2024 Národní sportovní agentury a o dokumentaci programu č. 162 52 Regionální 
sportovní infrastruktura 2020 – 2024

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na stavbu tenisové haly na p. p. č. 422/1 nad stávajícími 
tenisovými kurty k. ú. Klíše

C) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci z výzvy dle bodu A) na projekt dle 
bodu B)

 Termín: 30. 8. 2021

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Mgr. Martin Krsek

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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