
Z á p i s

z 88. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 30. 8. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Mgr. Martin Krsek

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 88. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

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

81. Plat ředitele Městských služeb ÚL
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

82. Licence Microsoft pro školská zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad Labem
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

83. Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

84. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny na školní 
rok 2021/2022
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

85. Souhlas se zřízením odloučeného pracoviště MŠ U plavecké haly
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
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Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 80 za bod č. 3 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 81 a 82 a 85 za bod č. 76 (aby materiály OMOSRI byly za sebou),
- bodu č. 83 a 84 za bod č. 60 (aby materiály OŠKS byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodu č. 80 za bod č. 3: 9, 0, 0

Hlasování o předřazení bodu č. 81 a 82 za bod č. 76: 9, 0, 0

Hlasování o předřazení bodu č. 83 a 84 a 85 za bod č. 60: 9, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 81

         

Schválený program:

1. Nominace do Výboru pro zaměstnanost Romů

2. Rozpočtové opatření OPA a FO

3. Přijetí finančního daru od M. Lazarové

4. Plnění úkolů uložených radou města

5. Návrh úvěrové smlouvy s KB a.s. na 100 mil. Kč 

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

7. Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2021

8. Rozpočtové opatření FO – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus

9. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

10. Rozpočtové opatření FO a ODM - neinvestiční finanční prostředky pro MO a ODM – 
nadstandardní péče o zeleň

11. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci 

12. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kontejnerová stání

13. Rozpočtové opatření FO a KP - vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí peněžního 
daru

14. Zmocnění pro Ing. Martina Kohla vedoucího odboru školství, kultury a sportu MmÚ a pro 
Mgr. Kateřinu Bejčkovou, vedoucí odboru správního a živnostenského MmÚ
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15. Poskytnutím mimořádné jednorázové zálohy na právní zastoupení JUDr. Lubomíru 
Bejdlovi, advokátovi advokátní kanceláře Bejdl & Hendrych, se sídlem Vaníčkova 1112/27, 
400 01, Ústí nad Labem, za dosažení částečného úspěchu ve věci spočívajícího v 
pravomocně zamítnuté části žaloby ve věci „Most přes řeku Labe pod Mariánskou skalou, 
Ústí nad Labem“ - STAŽENO Z PROGRAMU

16. Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ - výběr dodavatele

17. Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ - výběr dodavatele

18. Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - zrušení a 
znovuvyhlášení

19. Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - zrušení a 
znovuvyhlášení

20. Rozpočtové opatření OŽP a FO – Kampaň ke změně systému odpadového hospodářství v 
Ústí n.L. a zavedení poplatku za odkládání komunálního odpadu - STAŽENO Z 
PROGRAMU

21. Rozpočtové opatření OŽP a FO – Poskytování právních služeb v oblasti odpadového 
hospodářství

22. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

23. Dodatky č. 2 ke smlouvám o poskytování služeb v odpadovém hospodářství

24. Den s odpady - smlouva o pronájmu

25. Rozpočtové opatření OSS, OŠKS a OSV – v souvislosti se změnou organizačního řádu 
MmÚ s účinností od 1. 7. 2021

26. Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři

27. Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

28. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem od ÚZSVM

29. Rozpočtové opatření ODM - Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD

30. Rozpočtové opatření ODM - nákup pohřebního vozidla

31. Pronájem části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

32. Pronájem části pozemku p. č. 3522/1 v k. ú. Ústí nad Labem

33. Pronájem části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

34. Pronájem pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Ústí nad Labem

35. Prodej části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

36. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1955 v k. ú. Klíše

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

38. Záměr prodeje pozemků p. č. 1568/1 a p. č. 4373/10 v k. ú. Ústí nad Labem

39. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 v k. ú. Církvice

40. Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

41. Dohoda o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
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42. Záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 v k. ú. Strážky u Habrovic

43. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3287 v k. ú. Střekov

44. Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem - Hraničář - STAŽENO Z PROGRAMU

45. Nabytí nemovitostí v Matiční ulici v k. ú. Krásné Březno

46. Předkupní právo ke stavbám č. e. 17 a 9237 v k. ú. Habrovice

47. Smlouva o spojení zadavatelů - I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno

48. Smlouva o poskytování služeb veřejně dostupných elektronických komunikací

49. Dopravní opatření na území města Ústí nad Labem při rekonstrukci mostu E. Beneše

50. "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě

51. Dárci krve – smlouva o poskytnutí finančního daru

52. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

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

54. Poskytnutí dotace - Česká asociace amerického fotbalu z.s.

55. Městské akce 2021-2022 - Smlouva o spolupráci

56. Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvková organizace

57. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny na 
školní rok 2021/2022

58. Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Florbal Ústí, z.s.

59. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021

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

61. Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Post Bellum, z. ú.

62. Dotace oblasti kultury 2020 – Martin Beneš

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

64. Rozpočtová opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

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

66. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP 

67. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

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

69. Likvidace nepatrného majetku získaného v pozůstalostním řízení

70. Dodatky ke smlouvám o výpůjčce
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71. Revokace usnesení RM 1875/77R/21 ze dne 31. 5. 2021

72. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o dotaci

73. Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu – podání žádosti o dotaci

74. Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027

75. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – podání žádosti o dotaci

76. Participativní rozpočet Ústečané společně

77. Odpuštění nájemného Činoherním studiem Ústí nad Labem, Varšavská 767/7, příspěvkovou 
organizací

78. Souhlas s umístěním sídla spolku Zoologický klub, z. s.

79. Plat ředitele Městských služeb ÚL

80. Licence Microsoft pro školská zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad Labem

81. Souhlas se zřízením odloučeného pracoviště MŠ U plavecké haly

82. Smlouva o umístění anténního a vysílacího systému

83. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2021

84. Rozpočtové opatření KP a KT

85. Různé

86. Uzavření smlouvy na nákup vozidel (doplnění usnesení č. 2012/87R/21)

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

1. Nominace do Výboru pro zaměstnanost Romů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: SMO oslovil město Ústí nad Labem, jestli má zájem jmenovat svého zástupce 
do Výboru pro zaměstnanost Romů
- návrh na jmenování pana Bc. Jeřábka z odboru sociálních služeb, jelikož má s touto 
problematikou zkušenosti
Mgr. Krsek: bylo to konzultováno s romskými iniciativy?
Mgr. Studenovský: jmenovaný byl vybrán z pohledu města, má zkušenosti
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2015/88R/21
Nominace do Výboru pro zaměstnanost Romů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. informaci o oslovení Svazem měst a obcí ČR se žádostí o nominaci svého zástupce do 
Výboru pro zaměstnanost Romů

B) nominuje
  

1. Bc. Jakuba Jeřábka, zaměstnance MmÚ zařazeného do odboru sociálních služeb, do 
Výboru pro zaměstnanost Romů

2. Rozpočtové opatření OPA a FO
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: žádost o navýšení rozpočtu 170 tis. Kč sloužícího ke krytí znaleckých posudků
- návrh na přesun částky 170 tis. Kč z finanční rezervy a přesunout na odbor přestupkových agend
Mgr. Krsek: nedošlo ke zvýšení příjmů z pokut?
Mgr. Studenovský: odbor přestupkových agend nemá výtěžek pro svoji potřebu
- nutné žádat z tohoto důvodu
- mírné navýšení je
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2016/88R/21
Rozpočtové opatření OPA a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru přestupkových agend ve výši 170 tis. 
Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 170 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OPA o částku 170 tis. Kč

3. Přijetí finančního daru od M. Lazarové
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: poskytnutí finančního daru od radní M. Lazarové na projekt položení
Kamenů zmizelých, Stolpersteinů
PhDr. Ing. Nedvědický: rád bych se také podílel
Ing. Outlá: návrh na složení rady na tento projekt ve výši 30 tis. Kč
- přijetí daru od radních a doplnění částek
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění: a) Rada souhlasí s přijetím daru od
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členů Rady, b) děkuje M. Lazarové za iniciativu

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

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

2017/88R/21
Přijetí finančního daru od M. Lazarové

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí finančních darů v celkové výši 35.500,- Kč od členů Rady města na projekt 
položení Kamenů zmizelých, , tzv. Stolpersteinů
a) PhDr. Ing. Petr Nedvědický 5.000,- Kč
b) Ing. Eva Outlá 4.500,- Kč
c) Mgr. Tomáš Vlach 4.500,- Kč
d) Ing. Pavel Tošovský 5.000,- Kč
e) Martin Hausenblas, MBA 5.000,- Kč
f) Mgr. Michal Ševcovic 2.000,- Kč
g) Miroslava Lazarová 5.000,- Kč
h) Eva Nováková 2.500,- Kč
i) Mgr. Martin Krsek 2.000,- Kč

B) děkuje
  

1. paní Miroslavě Lazarové za iniciativu věnovat finanční dar na projekt položení Kamenů 
zmizelých, tzn. Stolpersteinů

4. Plnění úkolů uložených radou města
Původní číslo materiálu: 80

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

Mgr. Studenovský: jedná se o podání žádosti o dotaci – v daném dotačním programu
byly vyčerpány všechny finanční prostředky, bude navrhován další postup
- nesplněny podmínky
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2018/88R/21
Plnění úkolů uložených radou města

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

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

5. Návrh úvěrové smlouvy s KB a.s. na 100 mil. Kč 
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Jakubec: tento materiál navazuje na usnesení ZM z 1. 3. 2021, kterým byl schválen rozpočet 
pro r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2024
- od roku 2022 a 2023 se počítá s doplněním zdrojů pro financování úvěru 100 mil. Kč
- 12. 4. 2021 byla schválena Výzva k podání nabídky na úvěr – zaslána 5 bankám: KB a.s., ČSOB 
a.s., ČS a.s., Reiffeisen Bank a.s. a Sberbank CZ a.s. s termínem podání nabídek do 27. 5. 2021
- z nabídek bank z hlediska ekonomické výhodnosti byla nejvýhodnější nabídka od KB a.s., která 
nabídla úrokovou sazbu 0, 035 %
- přehled nabídnutých úrokových sazeb je v příloze č. 6 DZ
- nabídka od KB byla ještě přepracovávána - připomínky PO
- základní parametry, které odpovídají výzvě, jsou obsaženy ve smlouvě
p. Hausenblas: cena úroku je mimořádně nízká, pokud by město tento úvěr čerpalo, pokud budeme 
investovat do věcí, které mají návratnost, tak vrátíme méně peněz, než si půjčíme
- úvěr, který máme v současné době, je za horších podmínek, myslím, že je čas na přefinancování
Mgr. Nováková: budeme platit součet 1M PRIBOR + marže banky 0,035 % p.a. neměnná po celou 
dobu trvání úvěrového vztahu
Ing. Outlá: smlouva, která by se měla uzavírat, se týká plovoucí úrokové sazby, je možnost změnit 
na pevnou úrokovou sazbu?
- v podmínkách se uvádí, že banka je oprávněna měnit konstrukci úrokové sazby z PRIBOR na 
náhradní úrokovou sazbu
Mgr. Nováková: ve všeobecných obchodních podmínkách
Ing. Outlá: můžeme pohyblivou sazbu změnit na pevnou?
Mgr. Nováková: podle původního návrhu přišlo, že změna na fix je pouze na zavolání
- oprávněným subjektem má být pan primátor – změnit to na zavolání nám nepřišlo z hlediska obce 
dobré a tudíž jsme řekli, že by to muselo být řešeno dodatkem ke smlouvě a muselo by to 
schvalovat ZM
- změna je možná, je zdarma, jsou povinni nám nabídnout fixní sazbu
- můžeme vysoutěžit jiný úvěr a refinancovat to
p. Hausenblas: změna úrokové sazby se děje na základě aktuální situace na trhu, než by se sešlo 
ZM, tak ta situace se může znovu změnit
- navrhuji dát panu primátorovi právo, aby mu ZM tu možnost dalo, aby byl oprávněn přijmout 
rozhodnutí
- žádost o prověření podmínek současného financování města a možnosti přefinancování
PhDr. Ing. Nedvědický: RM žádá o prověření současného úvěru města
Ing. Jakubec: obě stávající úvěrové smlouvy obsahují ustanovení, že umožňují předčasné splacení 
úvěru bez sankcí
p. Hausenblas: jaký je úrok?
Ing. Jakubec: u EIB 3 M PRIBOR + odchylka 0,13 %, u KB je 1 M PRIBOR + odchylka

- návrh na usnesení v doplněném znění: RM žádá o prověření účelnosti přefinancování současného 
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financování města a současných úvěrů města
2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru
a) zahájit s bankami jednání o podmínkách možnosti přefinancování současných úvěrů města s 
cílem snížení úrokových sazeb

Hlasování o doplněném usnesení: 9, 0, 0

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

2019/88R/21
Návrh úvěrové smlouvy s KB a.s. na 100 mil. Kč 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výsledku výběrového řízení na poskytnutí úvěru 100 mil. Kč s tím, že 
nejvýhodnější nabídku – nejnižší úrokovou sazbu nabídla Komerční banka a.s.
2. návrh úvěrové smlouvy od Komerční banky a.s. dle přílohy tohoto usnesení

B) souhlasí
  

1. s uzavřením smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. v předloženém znění s těmito 
základními parametry
a) výše úvěru 100 mil. Kč
b) úroková sazba 1M PRIBOR + marže banky 0,035 % p.a. neměnná po celou dobu trvání 
úvěrového vztahu
c) čerpání úvěru v letech 2022 a 2023
d) splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5ti následujících let rovnoměrnými měsíčními 
splátkami
e) úvěr bude použit na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku 
Statutárního města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města

 Termín: 13. 9. 2021

  
2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru

a) zahájit s bankami jednání o podmínkách možnosti přefinancování současných úvěrů 
města s cílem snížení úrokových sazeb 
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 Termín: 31. 12. 2021

6. Návrh OZV o poplatku za komunální odpad

- STAŽENO Z PROGRAMU

7. Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2021
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Jakubec: cílem materiálu je ubezpečit se, že se plní rozpočet a, že budou pokryty výdaje v 
investiční i neinvestiční části rozpočtu
- rozhodující jsou daňové příjmy – k dnešnímu dni překročeny o více jak 100 mil. Kč
- v neinvestiční výdajové části - máme vyjádření všech vedoucích odborů, že nepředpokládají 
úspory v letošním roce
- investiční část rozpočtu vyčerpáno zhruba za 7 měsíců cca 70 mil. Kč
- součástí materiálu je návrh rozpočtového opatření, kde se navrhuje úspora v investiční části 
výdajového rozpočtu do konce roku 2021 ve výši 678,84 tis. Kč (rekonstrukce budovy MnÚ), 
kterou avizuje OMOSRI – tyto prostředky navrhuje zapojit do investiční rezervy FO
p. Hausenblas: při této fázi rozpracovanosti jaký to bude mít dopad na konci roku?
- pokud to bude 30 %, tak je to problém
PhDr. Ing. Nedvědický: čerpání nebylo nikdy z 50 % v polovině roku
- celá řada postupuje procesem, kdy se připravují v průběhu roku VŘ, soutěže
- celou řadu plánovaných a velkých investičních akcí ještě nesoutěžíme – peníze jsou připravené, 
máme PD - důvody, proč se akce nerealizují je aktuálnost cen, otázka právní, otázka VŘ
p. Hausenblas: nebylo by lepší mít otevřený revolvingový úvěr a ten používat na to, abychom
vyhověli předběžným požadavkům
PhDr. Ing. Nedvědický: souhlasím s vámi, v minulém roce bývalá RM navrhovala
revolvingový úvěr ve výši 500 mil. Kč na tyto záležitosti
p. Hausenblas: systém je tak nastavený
- pokud chceme parametricky změnit přístup, abychom byli schopni lépe čerpat, tak nemůžeme 
mířit na peníze z rozpočtu, musíme mít zásobník připravených vysoutěžených projektů, které jsou 
krátce před realizací
PhDr. Ing. Nedvědický: souhlasím
- model krajského rozpočtu – kde jsou v rozpočtu položkově pouze ty nejvýznamnější investiční 
akce
- není to stanoveno položkově
p. Hausenblas: navrhuji přefinancovat město, tím ušetříme peníze, za stejné úrokové platby
budeme mít větší úvěrový rámec, část úvěrového rámce mít kontokorentní – možné
čerpání, ale nemusí se
- rozjet více projektů a počítat s tím, že část z nich z nějakého důvodu nedopadne
Ing. Outlá: v DZ uvedeno, že RM přijala usnesení, že se nebude čerpat nevyčerpaný zůstatek ze 
sociálního fondu
- sociální fond spravuje hospodářská správa – uvažuje se o přesunutí?
Mgr. Studenovský: pracujeme na tom, že tato agenda bude přesunuta do KT
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2020/88R/21
Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2021 dle 
důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 678,84 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 678,84 tis. Kč u investiční akce “Rekonstrukce 
budovy MmÚ (střecha, okna)“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 
678,84 tis. Kč - Investiční rezerva

8. Rozpočtové opatření FO – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Jakubec: město dostalo kompenzační bonus ve výši 17 mil. Kč jako náhradu negativních 
ekonomických dopadů působnosti zákona na daňové příjmy obcí
- důsledek kompenzace za coronavirovou vlnu
- v neinvestiční rezervě nám zůstává částka 300 tis. Kč
- v investiční části rezervy nám zůstává 400 tis. Kč
- navrhuji, aby se tento kompenzační bonus použil na doplnění rezerv: v neinvestiční části 
rozpočtu 7 mil. Kč a do investiční části rozpočtu 10 mil. Kč
- nutný souhlas ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2021/88R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru – zapojení příspěvku ze státního rozpočtu – 
kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 17 037,90 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17 037,90 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 7 037,90 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk.č. 03, o částku 10 000 tis. Kč – 
Investiční rezerva

B) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 13. 9. 2021

9. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 8

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

Ing. Jakubec: každý čtvrt rok dostává město dotaci na azylové středisko pro MO město
zhruba 11 tis. Kč
- poskytnutí těchto financí pro MO město
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2022/88R/21
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 10,90 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,90 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10,90 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice
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10. Rozpočtové opatření FO a ODM - neinvestiční finanční prostředky pro MO a ODM – 
nadstandardní péče o zeleň
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Jakubec: navazuje na usnesení z 12. července – schválení financí MO
- součástí usnesení nebylo RO, proto dochází k doplnění částek k jednotlivým MO, tak jak si 
žádaly, vykrývá se jim to 100 %
- část peněz chybělo, proto se dalo méně peněz ODM
- bylo projednáno s vedoucím ODM a ten to bere na vědomí
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2023/88R/21
Rozpočtové opatření FO a ODM - neinvestiční finanční prostředky pro MO a 
ODM – nadstandardní péče o zeleň

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku v celkové výši 2 500 
tis. Kč v návaznosti na usnesení Rady města č. 1973/82R/21 ze dne 12.7.2021 - akce z 
programu „Nadstandardní péče o zeleň“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 500 tis. Kč v položce 
Rezerva na péči o dřeviny
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro městské obvody v celkové výši 1 940 tis. Kč v položce Dotace pro MO na zeleň 
- Nadstandardní péče o zeleň, a to na akce schválené usnesením č. 1973/82R/21, takto:
- MO město v úhrnné výši 500 tis. Kč
- MO Severní Terasa v úhrnné výši 450 tis. Kč
- MO Neštěmice v úhrnné výši 370 tis. Kč
- MO Střekov v úhrnné výši 620 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, oddělení evidence majetku o 
částku 560 tis. Kč na akce schválené usnesením č. 1973/82R/21 z programu 
„Nadstandardní péče o zeleň“

11. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci 
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Jakubec: poskytnutí neinvestiční dotace MO Střekov na kontejnerové stání
- zdroj je investiční rezerva, která byla vytvořena pro všechny městské obvody ve výši 10 mil. Kč
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Ing. Outlá: chtěli využít na kapličku, nedostali dotaci – využití těchto finančních prostředků
na kontejnerová stání
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2024/88R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost MO Střekov ze dne 21. července 2021 ve výši 500 tis. Kč na akci „Kontejnerová 
stání v k. ú. Střekov“ 

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
Střekov ve výši 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov - Kontejnerová stání v k. ú. Střekov“

12. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kontejnerová stání
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Jakubec: neinvestiční dotace – opravy kontejnerových stání ve výši 300 tis. Kč pro každý
městský obvod
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2025/88R/21
Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kontejnerová stání

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 200 tis. Kč v položce 
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Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO v celkové výši 1 200 tis. Kč v položce Dotace pro MO na provoz (opravy 
kontejnerových stání)
- MO město 300 tis. Kč
- MO Severní Terasa 300 tis. Kč
- MO Neštěmice 300 tis. Kč
- MO Střekov 300 tis. Kč

13. Rozpočtové opatření FO a KP - vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí peněžního 
daru
Původní číslo materiálu: 12

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

Ing. Jakubec: jedná se o rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč do KP na poskytnutí peněžitého 
daru obci Lobendava na krytí následků živelní události, z finanční rezervy FO
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2026/88R/21
Rozpočtové opatření FO a KP - vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí 
peněžního daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 100 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 100 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje (na poskytnutí peněžního daru obci Lobendava)

14. Zmocnění pro Ing. Martina Kohla vedoucího odboru školství, kultury a sportu MmÚ a 
pro Mgr. Kateřinu Bejčkovou, vedoucí odboru správního a živnostenského MmÚ
Původní číslo materiálu: 13

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

Mgr. Nováková: schválení zmocnění pro Ing. Kohla a pro Mgr. Bejčkovou k určitým
vybraným úkonům, které mají všichni vedoucí odborů
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- z důvodu organizační změny a přejmenování odborů, necháváme schválit nové zmocnění
Mgr. Vlach: v průběhu roku jsme schvalovali několik zmocnění, prosím o vytvoření
tabulky, ve které to bude celkový přehled udělených zmocnění
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2027/88R/21
Zmocnění pro Ing. Martina Kohla vedoucího odboru školství, kultury a sportu 
MmÚ a pro Mgr. Kateřinu Bejčkovou, vedoucí odboru správního a 
živnostenského MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zmocnění pro Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) k zastupování města ve vybraných oblastech, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. zmocnění pro Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) k vybraným úkonům administrativní povahy souvisejících s poskytováním dotací ze 
strany Statutárního města Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

3. zmocnění pro Mgr. Kateřinu Bejčkovou, vedoucí odboru správního a živnostenského 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) k zastupování města ve vybraných oblastech, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

15. Poskytnutím mimořádné jednorázové zálohy na právní zastoupení JUDr. Lubomíru 
Bejdlovi, advokátovi advokátní kanceláře Bejdl & Hendrych, se sídlem Vaníčkova 1112/27, 
400 01, Ústí nad Labem, za dosažení částečného úspěchu ve věci spočívajícího v pravomocně 
zamítnuté části žaloby ve věci „Most přes řeku Labe pod Mariánskou skalou, Ústí nad 
Labem“

- STAŽENO Z PROGRAMU

16. Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 15

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

Mgr. Nováková: ve lhůtě pro podání nabídek se přihlásil jeden dodavatel
- předpokládaná hodnota plnění nesměla přesáhnout 3 099 000,-Kč bez DPH
- uchazeč nabídl cenu ve výši 2 837 100,-Kč bez DPH
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- jedná se o společnost WSA doprava a parkování s.r.o.
- realizace této veřejné zakázky je do 10 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2028/88R/21
Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci, že zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Dodání 15 ks nových 
parkovacích automatů“ se zúčastnil jediný dodavatel, a to společnost WSA doprava a 
parkování s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele WSA doprava a parkování 
s.r.o., se sídlem Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČ: 279 13 309, s nabídkovou cenou ve 
výši 2 837 100,- Kč bez DPH, k veřejné zakázce s názvem „Dodání 15 ks nových 
parkovacích automatů“

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání 15 ks nových parkovacích 
automatů“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli WSA doprava a parkování s.r.o., se sídlem Na 
Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČ: 279 13 309, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem

17. Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 16

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

Mgr. Nováková: hodnota realizačního plnění této veřejné zakázky nesměla překročit částku
ve výši 10 700 000,-Kč bez DPH
- nejnižší nabídkovou cenu nabídla společnost ZEMPRA DC s.r.o. ve výši 9 673 905,77 Kč bez 
DPH
- dodavatel splnil požadovanou kvalifikaci
- hodnotící komise doporučila výběr tohoto dodavatele a souhlasí s uzavřením smlouvy
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2029/88R/21
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
kuchyně“ takto:

1. ZEMPRA DC s.r.o.
2. SIM stavby spol. s r.o.
3. MAVA spol. s r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Rekonstrukce kuchyně“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. ZEMPRA 
DC s.r.o., se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín, IČ: 254 80 065, s nabídkovou cenou ve 
výši 9 673 905,77 Kč

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kuchyně“ dle ustanovení § 
122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dodavateli ZEMPRA DC s.r.o., se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín, IČ: 254 80 065, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kuchyně“ dodavateli, který 
se umístil na druhém (popřípadě na třetím místě) v pořadí, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem

18. Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - zrušení a 
znovuvyhlášení
Původní číslo materiálu: 17

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

Mgr. Nováková: jedná se o opravu podchodu pro pěší na Střekově
- byla podána pouze jedna nabídka od společnosti HANTYCH s.r.o.
- tato společnost odmítla podepsat smlouvu z kapacitního důvodu
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- návrh na zrušení zadávacího řízení
- vyhlášení veřejné zakázky
- cena doporučená předpokládaná
PhDr. Ing. Nedvědický: dochází k nárůstu cen u stavebně technických prací o desítky procent
- z hlediska času mezi zadáním a hledáním zhotovitele nám naroste cena, která se vysoutěžila a ten 
zhotovitel eventuálně odstupuje od smlouvy
- hledání modelu jak nestlačovat cenu na úkor toho, že nakonec máme vícepráce na investičních 
akcí
Mgr. Krsek: není nějaký koeficient, kterým by bylo možné navýšit rozpočty s ohledem na 
zkušenost?
PhDr. Ing. Nedvědický: kurz stanovuje procento čtvrtletně, nevím, jestli se do čtvrtroku trefíme
Ing. Outlá: porovnání cenové soustavy - máme tu někoho, kdo je schopen to posoudit jestli to 
odpovídá cenové soustavě?
- pokud bude limit nepřekročitelný, tak je třeba doložit, že cena je odpovídající
Mgr. Krsek: v případě neohraničení stropní ceny by bylo lepší stanovit spíše širší hodnotící 
kritéria, než jen výši ceny, např. reference apod. Upozorňuji na riziko možné domluvy firem před 
přihlášením do soutěže a tím navýšení nákladů.
Ing. Tošovský: u stavebních prací je lepší dát podmínky přímo do zadávací dokumentace a do 
smlouvy
PhDr. Ing. Nedvědický: to co navrhuje paní náměstkyně, jsme schopni, máme člověka, který 
kalkuluje, dělá kurz na druhou cenovou soustavu
- máme člověka, který by to zkontroloval
Ing. Tošovský: teoreticky to možné je
PhDr. Ing. Nedvědický: proč do smluv nedáváme tu možnost, že se dopředu nasmlouvá termín 
zhotovení, abychom měli jistotu?
Mgr. Nováková: u podchodu se to chtělo realizovat během léta, kdy budou školní prázdniny
- předběžné užívání je do roku 2022, takže v roce 2022 musí dojít k opravě a k tomu, aby to bylo v 
souladu s projektovou dokumentací
Ing. Outlá: návrh na vytvoření podmínky: nutné použití cenové soustavy a i k datumu soutěže
PhDr. Ing. Nedvědický: nutné zrušení a znovu vyhlášení veřejné zakázky
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Tošovský: protinávrh - při vyhlášení příští veřejné zakázky by bylo lepší nestanovit strop, ale 
předpokládanou cenu: nepřekonatelná cena nahradit předpokládaná cena

Hlasování o protinávrhu: 7, 0, 2

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

2030/88R/21
Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - 
zrušení a znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. dle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
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„Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ z důvodu zániku účasti v 
zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení

B) 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 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to za předpokladu, že nebude podán 
návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

C) 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. Mgr. 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

D) 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) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

19. Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - zrušení a 
znovuvyhlášení
Původní číslo materiálu: 18

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
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Mgr. Nováková: obdobný případ jako u předešlého materiálu
- společnost ZZVZ odmítla podepsat smlouvu z kapacitního důvodu
- návrh na zrušení poptávkového řízení a vyhlášení nového výběrového řízení
- návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Tošovský: protinávrh – nepřekonatelná cena nahradit předpokládaná cena

Hlasování o protinávrhu: 7, 0, 2

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

2031/88R/21
Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - 
zrušení a znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) rozhoduje
  

1. dle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ z důvodu zániku účasti v 
zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 500 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to za předpokladu, že nebude podán 
návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

C) pověřuje
  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, včetně případného 
vylučování dodavatelů

2. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
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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) Mgr.. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

20. Rozpočtové opatření OŽP a FO – Kampaň ke změně systému odpadového hospodářství v 
Ústí n.L. a zavedení poplatku za odkládání komunálního odpadu

- STAŽENO Z PROGRAMU

21. Rozpočtové opatření OŽP a FO – Poskytování právních služeb v oblasti odpadového 
hospodářství
Původní číslo materiálu: 20

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: finanční prostředky na výběr právní firmy, která by nám pro budoucí roky
připravila systém odpadového hospodářství
- v současné době máme platnou smlouvu do roku 2023
- centrální zadávání – delší časový horizont
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2032/88R/21
Rozpočtové opatření OŽP a FO – Poskytování právních služeb v oblasti 
odpadového hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 950,00 tis. 
Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 950,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 950,00 tis. 
Kč (poskytování právních služeb v oblasti odpadového hospodářství)
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22. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Původní číslo materiálu: 21

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: vzhledem ke změně odpadové legislativy jsme přistoupili ke změně naší
obecně závazné vyhlášky
- připravili jsme návrh vyhlášky, který jsme konzultovali s městskými obvody a s MV
- stanovisko z MV – v souladu se zákonem, nenašli nic zásadního – zajištění patřičné recyklace
p. Hausenblas: nějakou takovou vyhlášku musíme přijmout do konce roku
- možnost přesunu nádob na vlastní pozemek
Mgr. Krsek: problém města s popelnicemi na chodnících
- nutné včasné informování veřejnosti – letáky
Ing. Karpíšková: kampaň propagaci zajišťuje
p. Hausenblas: umístit nádobu legálně na chodník nebo na silnici nejde
- dopravní úřad může na jeden rok vydat povolení – 7 tis. Kč každé povolení
- cesta přesunuta na pozemek, pokud ho nemáte, budeme hledat jiné řešení a regulérně uděláme 
nájemní smlouvu
Ing. Tošovský: není místo kam popelnice umístit na vlastním pozemku
p. Hausenblas: součástí systému je, že člověk, který požádá o nádobu na bioodpad, tak ji
zadarmo od města dostane – tato část půjde do našich nákladů
Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2033/88R/21
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství

B) ukládá
  

1. Martinu Hausenblasovi,MBA, náměstkovi primátora

a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad 
Labem

 Termín: 13. 9. 2021

23. Dodatky č. 2 ke smlouvám o poskytování služeb v odpadovém hospodářství
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
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Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: vycházíme ze změny v legislativě
- nový zákon přinesl to, že se postupuje podle míry třídění - míra úplatku na skládkovném
- v předchozích letech platila obec 500 Kč/t
- od nového roku je to tak, že pokud je obec schopna vytřídit odpad tak, aby vznikalo méně jak 200 
kg/osobu, tak má tzv. třídící slevu, kde tedy platí stále stejný poplatek ve výši 500 Kč a jakmile 
tuto hranici přesáhne, začne platit 800 Kč
- do teď jsme platili 500 Kč, od poloviny tohoto měsíce očekáváme, že začneme platit 800 Kč
- v příštím roce už nebude 200 kg/osobu, ale 190 kg/osobu a poplatek nebude 800 Kč, ale 900 Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2034/88R/21
Dodatky č. 2 ke smlouvám o poskytování služeb v odpadovém hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SML 1018013 o poskytování služeb odpadového 
hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu 
uzavřené dne 25.11.2015

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SML 1018014 o poskytování služeb odpadového 
hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v 
doplňkových oblastech uzavřené dne 25.11.2015

24. Den s odpady - smlouva o pronájmu
Původní číslo materiálu: 23

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: každý rok pořádáme Den s odpady
- akce se uskuteční 22. 9. 2021 na Kostelním náměstí před OC Forum
- uzavření smlouvy o pronájmu pozemku
- smlouva je uzavírána pouze na 1 den a smluvní nájemné činí 1 331 Kč vč. DPH
- této akce se účastní zástupci kolektivních systémů (EKOKOM, ASEKOL, Elektrowin, Ecobat, 
Ekolamp)
- možnost rozšíření akce o kampaň s názvem: Není zvěř jako zvěř – chování lidí v přírodě, 
odpadky
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2035/88R/21
Den s odpady - smlouva o pronájmu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření nájemní smlouvy na jednodenní akci Den s odpady mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem (jako příjemce) a společností Forum Ústí s.r.o. (jako poskytovatel), jejímž 
předmětem je pronájem plochy před OC Forum na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem 
dne 22.9.2021 za částku 1331 Kč vč. DPH

25. Rozpočtové opatření OSS, OŠKS a OSV – v souvislosti se změnou organizačního řádu 
MmÚ s účinností od 1. 7. 2021
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: jedná se o přesun finančních prostředků zbývajících na činnost OSS a OSP
nově vzniklého odboru
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2036/88R/21
Rozpočtové opatření OSS, OŠKS a OSV – v souvislosti se změnou organizačního 
řádu MmÚ s účinností od 1. 7. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru sociálních služeb v 
celkové výši 670,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
159,90 tis. Kč v položce Oddělení sociálních služeb
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
511,00 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti odboru
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 159,90 
tis. Kč v položce Oblast sociálních služeb
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 511,00 
tis. Kč v položce Oblast senioři

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru sociálních služeb v celkové výši 
590,09 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 590,09 
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tis. Kč v položce Sociální práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 590,09 
tis. Kč v položce Oblast sociální práce

26. Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: jedná se o tradiční akce, na které přispíváme: Olympiáda v netradičních 
disciplínách pro STP
- Tyflocentrum žádá poprvé: výlety pro nevidomé seniory
- Ústecký Arcus: Aktivizačně-rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o společném hlasování bodů: 26 – 35, 37, 39 – 41, 45: 9, 0, 0

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

2037/88R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru sociálních služeb, určených na dotační 
Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a následné uzavření 
smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Svaz tělesně postižených v ČR, pobočný spolek okresní organizace Ústí nad Labem, 
(IČ:442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Olympiáda v netradičních 
disciplínách“ ve výši 10.400,- Kč
b) Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s., (IČ: 254 53 629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Výlety pro nevidomé seniory a seniory se zrakovým postižením“ ve výši 
19.200,- Kč
c) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Aktivizačně- rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory“ ve výši 14. 600,-Kč

27. Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí
Původní číslo materiálu: 26

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2038/88R/21
Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč k zajištění montáže přetlakové haly na plážové 
sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

28. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 27

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

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

2039/88R/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemků, a to
a) části pozemku p. č. 739/1 označené dle GP č. 1239-101/2020 jako pozemek p. č. 739/179 
o výměře 7747 m2
b) části pozemku p. č. 739/112 označené dle GP č. 1239-101/2020 jako pozemek p. č. 
pozemek p. č. 739/184 o výměře 157 m2
c) pozemku p. č. 739/113 o výměře 175 m2
vše v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

2. uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
11/U/Zi/2021 dle bodu A) 1.

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) 1. do vybraného majetku statutárního 
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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 Termín: 31. 12. 2021

29. Rozpočtové opatření ODM - Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2040/88R/21
Rozpočtové opatření ODM - Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 500,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
500,00 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 o 
částku 500,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly“ - PD

30. Rozpočtové opatření ODM - nákup pohřebního vozidla
Původní číslo materiálu: 29

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

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

2041/88R/21
Rozpočtové opatření ODM - nákup pohřebního vozidla

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 500,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 1 500,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 o 
částku 1 500,00tis. Kč na akci „Nákup pohřebního vozidla“

31. Pronájem části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 30

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2042/88R/21
Pronájem části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 888 o výměře 125 m2 z celkové výměry 2155 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem panu Karlu Brandovi, ************************************** za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití - zahrada
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

32. Pronájem části pozemku p. č. 3522/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 31

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

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

2043/88R/21
Pronájem části pozemku p. č. 3522/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 3522/1 o výměře 58500 m2 z celkové výměry 68458 m2 v 
k. ú. Ústí nad Labem panu Danielu Kepkovi, ************************************ 
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 4.000,- Kč/ha/rok
b) účelem pronájmu bude provozování sportovního areálu pro akční sporty (paintball, 
airsoft, lasergame a lukostřelba)
c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
d) na pozemku nesmí být umísťovány stavby
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

33. Pronájem části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 32
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2044/88R/21
Pronájem části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 3690/1 o výměře 170 m2 z celkové výměry 299 m2 v k. ú. 
Střekov paní Nikole Ederové, ************************************** za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč /m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

34. Pronájem pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 33

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

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

2045/88R/21
Pronájem pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem pozemku p. č. 300/1 o výměře 3565 m2 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti 
KROYS-Milan Krejčí s. r. o., Textilní 6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25473654 za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 50,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – odstavné a parkovací plochy a jednoúčelové stavby spojené se silniční 
dopravou
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

35. Prodej části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 34
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.

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

2046/88R/21
Prodej části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s prodejem části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice panu Emilu Horvátovi, 
****************************************

36. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1955 v k. ú. Klíše
Původní číslo materiálu: 35

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

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

2047/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1955 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1955 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Klíše

37. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2048/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. revokaci usnesení č. 1794/76R/21 ze dne 17. 5. 2021

38. Záměr prodeje pozemků p. č. 1568/1 a p. č. 4373/10 v k. ú. Ústí nad Labem
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Původní číslo materiálu: 39
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

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

2049/88R/21
Záměr prodeje pozemků p. č. 1568/1 a p. č. 4373/10 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 1568/1 o výměře 3005 m2 a p. č. 4373/10 o výměře 5708 
m2, oba v k. ú. Ústí nad Labem za účelem výstavby obytných domů

39. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 v k. ú. Církvice
Původní číslo materiálu: 40

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

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

2050/88R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 v k. ú. Církvice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 2838 m2 v 
k. ú. Církvice za účelem umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla

40. Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 41

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

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

2051/88R/21
Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
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1. záměr směny části pozemku p. č. 737 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 205 m2 (v 
majetku pana Ladislava Poty) za část pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 25 m2 z celkové 
výměry 19763 m2 (v majetku statutárního města Ústí nad Labem – vybraný majetek), oba v 
k. ú. Ústí nad Labem

41. Dohoda o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Původní číslo materiálu: 45

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

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

2052/88R/21
Dohoda o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dohody o postoupení smlouvy (budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo: VBB 82 - 2017, číslo GasNet: 9900094527_1/BVB ze dne 27.11.2017) spočívající v 
převedení veškerých práv a povinností ze smlouvy VBB 82 - 2017 z investora SLUNETA – 
TRÉNINKOVÁ HALA MLÁDEŽE z.s., Jateční 1026/18, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 01674633 na investora IMPERIAL STANDARD, SE, Hodonínská 1624, 696 03 
Dubňany, IČ: 24677400

2. uzavření dohody o postoupení smlouvy (budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě číslo: VBB 73 - 2017 ze dne 9.10.2017) spočívající v převedení 
veškerých práv a povinností ze smlouvy VBB 73 - 2017 z budoucí strany oprávněné 
SLUNETA – TRÉNINKOVÁ HALA MLÁDEŽE z.s., Jateční 1026/18, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 01674633 na budoucí stranu oprávněnou IMPERIAL STANDARD, SE, 
Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, IČ: 24677400

42. Záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 v k. ú. Strážky u Habrovic
Původní číslo materiálu: 36

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

Ing. Dařílek: jedná se o část pozemku před vstupem do areálu
- ÚP nedoporučuje tuto část prodat, protože se jedná o veřejné prostranství
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2053/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 v k. ú. Strážky u Habrovic
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 o výměře cca 115 m2 z celkové výměry 183 m2 
v k. ú. Strážky u Habrovic

43. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3287 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 38

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

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
Mgr. Krsek: zajímavé využití pozemku pro sad
- je možné si pojistit, aby vlastník vysázel ovocné stromy?
- závazek budoucího majitele
Ing. Dařílek: v předloženém záměru je skutečné využití
- v rámci kupní smlouvy bychom to zakomponovali
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2054/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3287 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3287 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 5703 
m2 v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 350,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) využití pozemku – vysazení ovocných stromů
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa, 
chráněné krajinné oblasti České středohoří a na území archeologických nalezišť – ÚAN III.
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

44. Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem - Hraničář

- STAŽENO Z PROGRAMU
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45. Nabytí nemovitostí v Matiční ulici v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 43

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

Ing. Dařílek: město dokončilo rekonstrukci svého objektu v Matiční ulici – Krásné Březno
- ODM oslovil majitele sousední budovy o informaci, zda mají zájem tento objekt prodat
- jsou ochotni prodat tuto nemovitost za částku ve výši 1 500 000,- Kč
- nemovitost koupili v roce 2018 za částku 1 250 000,- Kč
- město nechalo zpracovat znalecký posudek a hodnota nemovitosti je 895 350,- Kč
- došlo k oslovení majitelů, zda jsou ochotni o ceně jednat
- Majetková komise doporučuje RM navrhnout souhlasit s nabytím a předložit ZM ale za částku ve 
výši 900 000,- Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění: ukládá panu náměstku Ing. Tošovskému předložit do 
konce roku na ZM

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

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

2055/88R/21
Nabytí nemovitostí v Matiční ulici v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím nemovitostí od Marty a Petra Holíkových – pozemek p. č. 120 v k. ú. Krásné 
Březno včetně budovy Matiční 183/9, Ústí nad Labem – Krásné Březno za částku 900.000,- 
Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

46. Předkupní právo ke stavbám č. e. 17 a 9237 v k. ú. Habrovice
Původní číslo materiálu: 44

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

Ing. Dařílek: jedná se o dvě zahradní chatky ve vlastnictví pana JUDr. Dunaje, který je nabídl
městu v souladu s ustanovením občanského zákoníku s ohledem na to, že město je
vlastníkem pozemku a to v ceně 550 tis. Kč až 650 tis. Kč
- město má 90denní lhůtu, kde je na rozhodnutí ZM, zda uplatní nebo neuplatní předkupní právo
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Mgr. Krsek: žádná motivace města uplatňovat předkupní právo
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2056/88R/21
Předkupní právo ke stavbám č. e. 17 a 9237 v k. ú. Habrovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s využitím předkupního práva statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 
pozemku p. č. 260/34 o výměře 17 m2 v k. ú. Habrovice k odkoupení stavby č. e. 17 
zapsané na LV 276 za kupní cenu ve výši 550.000,- Kč od JUDr. Stanislava Dunaje, 
******************************************

2. s využitím předkupního práva statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 
pozemku p. č. 260/47 o výměře 19 m2 v k. ú. Habrovice k odkoupení stavby č. e. 9237 
zapsané na LV 276 za kupní cenu ve výši 650.000,- Kč od JUDr. Stanislava Dunaje, 
******************************************

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

47. Smlouva o spojení zadavatelů - I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 46

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

Ing. Dařílek: na základě požadavků města Ústí nad Labem ohledně doplnění stavby o
investiční části, které v souladu se zákonem o pozemních komunikací patří do
investičních povinností budoucího vlastníka – města
- předkládána smlouva o spojení zadavatelů ŘSD
- v září předpokládané vypsání VŘ na zhotovitele této stavby
- VŘ na zhotovitele povede ŘSD
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2057/88R/21
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Smlouva o spojení zadavatelů - I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné 
Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k 
zadání veřejné zakázky "I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno" mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a statutárním městem Ústí nad Labem se závazkem 
statutárního města Ústí nad Labem financovat stavební objekty SO 134.2 Chodníky 
investované městem Ústí nad Labem, SO 201 Podchod pro pěší a SO 432 Osvětlení 
chodníku a podchodu pro pěší v předpokládaném finančním objemu 3 159,11 tis. Kč

48. Smlouva o poskytování služeb veřejně dostupných elektronických komunikací
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: uzavření smlouvy se společností Metropolnet
- jedná se o připojení nemovitosti ve vlastnictví města, kdy optická síť, která vede do objektu, by 
zůstala ve vlastnictví Metropolnetu a město si coby vlastník nemovitosti objednává v dlouhodobém 
splátkovém režimu pořízení investice a zároveň konektivitu, kterou bude zajištěn přístup k městské 
optické síti
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2058/88R/21
Smlouva o poskytování služeb veřejně dostupných elektronických komunikací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
společností Metropolnet a.s. na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2021
a) s plněním za připojení k metropolitní optické částkou 645.700 Kč bez DPH rozložených 
v měsíčních platbách v délce 48 měsíců
b) s plněním 700,- Kč bez DPH měsíčně za poskytování internetové konektivity Internet 
IDEAL a konektivity do městské optické sítě s přístupem k IS města a dalším IS státní a 
veřejné správy

B)          
  

         

49. Dopravní opatření na území města Ústí nad Labem při rekonstrukci mostu E. Beneše
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: Ústecký kraj připravuje investiční akci „Rekonstrukce mostu E. Beneše“
- rekonstrukci zajišťuje jeho vlastník – Ústecký kraj
- samostatným dokumentem k podání žádosti o stavební povolení je souhrn Dopravně 
inženýrských opatření
- RM je předkládána informace o návrhu těchto opatření ve struktuře původní zprávy s tím, že na 
jednání RM budou představeny jednotlivé detaily dopravních úprav v samostatné prezentaci
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2059/88R/21
Dopravní opatření na území města Ústí nad Labem při rekonstrukci mostu E. 
Beneše

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o navržených opatřeních v dopravě při rekonstrukci mostu E. Beneše

50. "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: v rámci projekčních prací na Revitalizaci objektu Corso v průběhu projektové
přípravy bylo zjištěno, že není možné provádět stávající odvodnění celého objektu,
který je v současné době řešen zapuštěním do kanalizace
- při projektování bylo předběžně zpochybněno ze strany vodařů, tak z odboru vodohospodářského 
orgánu
- podle stávajících norem je potřeba odvádět vodu samostatně jiným způsobem
- projektant přistoupil k projektování dešťového odvodňování - vsakování
- byly provedeny práce tak, jak jsou uvedeny ve změnovém listu
- v případě navýšení vody je připravené teoretické umístění trafostanice
Mgr. Krsek: přijaly se připomínky (změny), které byly vzneseny na jednáních z hlediska
projektování?
- zadání ve vztahu k projektování kulturních prostor – těžko udržitelné
Ing. Dařílek: studie byla upravena, byly vypuštěny tyto neprovozovatelné prostory – studie
byla přepracována a byla změněna
- byl vydán pokyn ke stavebnímu povolení
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 9, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č. 51, 53, 55, 56, 60, 83, 84: 9, 0, 0
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2060/88R/21
"Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku smlouvy "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" ze dne 26.8.2020 
uzavřené mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností DigiTry Art Technologies 
s.r.o. spočívající ve změně závazku ze Smlouvy ve smyslu §222 odst.5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, za provedení projektových prací, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v 
osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a to hydrologického 
průzkumu, projektu vsakovacího objektu, úpravy studie interiéru a prověření umístění 
trafostanice s navýšením celkové ceny o 307.200,- Kč bez DPH

51. Dárci krve – smlouva o poskytnutí finančního daru
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

Diskuse neproběhla.

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

2061/88R/21
Dárci krve – smlouva o poskytnutí finančního daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru v rámci akce Dárci krve, která je přílohou 
tohoto usnesení 

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu, k podpisu smlouvy o 
poskytnutí finančního daru v rámci akce Dárci krve

52. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Původní číslo materiálu: 53

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

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

2062/88R/21

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 39 z 69



Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 3 a 5, školského 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na dobu neurčitou – zvýšení 
počtu dětí ve třídě

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 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)

53. Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace
Původní číslo materiálu: 55

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

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

2063/88R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) v 
oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec“ a následné 
uzavření smluv s těmito subjekty takto:
a) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na částečnou úhradu 
nákladů spojených
s činností „Extraliga stolní tenis – ženy“ ve výši 39.000,- Kč
b) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Zvýšené náklady na pronájem ledové plochy“ ve výši 
43.000,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) v 
oblasti sportu „Mimořádné žádosti
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o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec“ tomuto subjektu:
a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 na „Příprava na závody 
ve sportovním lezení MČR, MSR
a skalní přelezy“

54. Poskytnutí dotace - Česká asociace amerického fotbalu z.s.
Původní číslo materiálu: 56

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

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

2064/88R/21
Poskytnutí dotace - Česká asociace amerického fotbalu z.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu a s 
následným uzavřením smlouvy s "Česká asociace amerického fotbalu z.s. (IČ 601 64 115) 
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mezistátní reprezentační zápas Mistrovství 
Evropy v americkém fotbale Česko-Rusko“ ve výši 300.000,- Kč

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

 Termín: 13. 9. 2021

55. Městské akce 2021-2022 - Smlouva o spolupráci
Původní číslo materiálu: 60

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

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

2065/88R/21
Městské akce 2021-2022 - Smlouva o spolupráci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci městských akcí v roce 2021 - 2022 se subjektem 
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Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (IČ 00011789), která je přílohou 
tohoto usnesení

56. Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 83

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

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

2066/88R/21
Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 
2734/4, příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

1. Michala Koláře
2. Ivanu Kurljukovou

a) zástupcem zřizovatele do školské rady Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

57. Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny na 
školní rok 2021/2022
Původní číslo materiálu: 84

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 64 – 69, 73 – 74: 9, 0, 0

2067/88R/21
Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní 
družiny na školní rok 2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení ředitelského volna na Základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2021/2022 dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 
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561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
b) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
i) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

2. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných Statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2021/2022 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, v platném znění

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
b) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
i) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
j) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
l) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
p) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
s) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna na ZŠ ve školním roce 2021/2022 
uvedených v bodě A) 1.

b) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin základních škol uvedených v 
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bodě A) 2.

58. Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Florbal Ústí, z.s.
Původní číslo materiálu: 52

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

Ing. Kohl: Komise se při hlasování neshodla, jedná se o přesuny uznatelných položek v
rozpočtu dětí tak i dospělých
Mgr. Ševcovic: potvrzuji, že Komise nepřijala usnesení v tomto případě
- žádost byla v souladu s dotačním titulem
- návrh o přijetí Varianty I: schvaluje
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění Varianta I

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

2068/88R/21
Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Florbal Ústí, z.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu v položkách rozpočtu nemající vliv na výši a účel dotace poskytnuté a 
uskutečněné činnosti v oblasti sportu v roce 2021 z rozpočtu Odboru školství, kultury a 
sportu u následujících příjemců:
a) Florbal Ústí, z.s. (IČ 01495615) úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
b) Florbal Ústí, z.s. (IČ 01495615) úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – práce s mládeží do 21 let“.

59. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021
Původní číslo materiálu: 54

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

Ing. Kohl: spolek The Boom byl vyřazen, protože podal chybné položky, které nelze uznat
jako uznatelné
- Výtvarná skupina SPOLU spolek byla vyřazena, protože zažádala o částku 70 tis. Kč, což není 
možné
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh o položkovém hlasování: 8, 0, 1

Mgr. Vlach: souhrnné okomentování žádostí
- některé akce budí dojem komerční záležitosti
- u akce „Ústecký brunch“ navrhuji snížit podporu na částku ve výši 10 tis. Kč pro letošní rok
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- u akce „Větruše OPEN AIR“ pořadatel nepropagoval město, větší návštěvnost, než předpokládali
- některé akce se nekonají na katastru města: KULT, spolek – jezdil po Litoměřicku
- s akcí „TISÁ 2021“ také nesouhlasíme s podporou
- u zmíněných spolků budeme navrhovat nepodporu nebo snížení podpory z fondu
RM
Mgr. Krsek: kdyby akce nesplňovaly zásady, které jsou součástí vypsaného titulu RM, tak by
byly vyřazeny
- u akce „Větruše OPEN AIR“ měli by doložit to, jak propagovali město
- částky stanovila kulturní komise na základě bodového hodnocení, žádané částky byly jiné
PhDr. Ing. Nedvědický: akce pana Mgr. Nepivody „Koncertní turné k vydání nové živé desky
skupiny Houpací koně“ – podpora turné není úplně pravá, turné mělo být, ale nebylo
Ing. Tošovský: napsáno, že skupina 2. 7. ukončila činnost
Mgr. Ševcovic: jestli jsem to správně pochopil, tak žádosti jsou stejné s dotačním titulem i
když je to mimo území města?
Ing. Kohl: mělo by být, když ta možnost není, akci uskutečnit v našem městě, tak je možné
požádat mimo Ústí např. lezecké závody v Tisé
Mgr. Ševcovic: žadatelé postupovali v dobré víře
- kdyby to ten dotační titul vůbec neumožnit, tak je to jasné – podnět pro dlouhodobého 
vypořádání
Mgr. Vlach: ideální by bylo, kdybychom dali dopředu mantinely a nastavili pravidla
- cílíme na naše obyvatele v našem městě
- akcí mimo katastr se budeme v hlasování zdržovat
Ing. Outlá: akce „Neznámí hrdinové z Ústí nad Labem“ paní Mgr. Valášková při podávání
žádosti nesplňovala podmínky, že došlo ke krácení dotace?
Ing. Kohl: je to na základě bodového hodnocení
Ing. Outlá: tato akce má velký ohlas, měli bychom to podpořit v požadované výši

Hlasování o bodu A) 1. a 2. a): 9, 0, 0

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha u bodu 2. b) snížení částky na 10 tis. Kč: 3, 0, 6
Hlasování o původním návrhu bodu 2. b): 6, 0, 3

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha u bodu 2. c) přesun z bodu A) schvaluje do bodu B) 
neschvaluje: 3, 0, 6
Hlasování o původním návrhu u bodu 2. c): 6, 0, 3

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha u bodu 2. d) přesun z bodu A) schvaluje do bodu B) 
neschvaluje: 3, 0, 6
Hlasování o původním návrhu bodu 2. d): 6, 0, 3

- protinávrh Mgr. Vlacha u bodu 2. e) přesun z bodu A) schvaluje do bodu B) neschvaluje
- protinávrh Ing. Tošovského u bodu 2. e) snížení částky na 15 tis. Kč
Hlasování o protinávrhu Ing. Tošovského: 6, 0, 3

Hlasování o původním návrhu u bodu 2. f): 9, 0, 0

Hlasování o původním návrhu u bodu 2. g): 9, 0, 0
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Hlasování o původním návrhu u bodu 2. h): 9, 0, 0

Hlasování o protinávrhu Ing. Outlé u bodu 2. i) podpora ve výši 18 500,- Kč: 6, 0, 3

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha u bodu 2. j) přesun z bodu A) schvaluje do bodu B) 
neschvaluje: 3, 0, 6
Hlasování o původním návrhu u bodu 2. j): 6, 0, 3

Hlasování o bodu B): 9, 0, 0

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

2069/88R/21
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad 
Labem v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem “ ustanovení čl. II 
odstavec A) Žadatel:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízená zákonem
b) Severočeské divadlo s.r.o. (IČ 22774289) – spoluzakladatel statutární město Ústí nad 
Labem

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Divadelní zahrada“ ve výši 35.300,- Kč
b) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký brunch“ ve výši 24.100,- Kč
c) Julio Production s.r.o. (IČ 09052399) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Větruše OPEN AIR“ ve výši 24.900,- Kč
d) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Bermudský ∆“ ve výši 34.800,- Kč
e) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Koncertní turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně“ ve výši 15.000,- Kč
f) Severočeské divadlo s.r.o. (IČ 22774289) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Koncert Stabat Mater“ ve výši 38.700,- Kč
g) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Koncert nevidomé klavíristky v Ústí nad Labem“ ve výši 7.200,- Kč
h) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2021“ ve výši 33.200,- Kč
i) Valášková Michaela, Mgr. (dat. nar. *************) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Neznámí hrdinové z Ústí nad Labem“ ve výši 18.500,- Kč
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j) Výtvarná skupina SPOLU spolek (IČ 44553498) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Malířský plenér „TISÁ 2021“ ve výši 11.400,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem těmto subjektům:
a) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Publikace k 30 letům existence skupiny The Boom“
b) Výtvarná skupina SPOLU spolek (IČ 44553498) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Sochařské sympozium „Zubrnice 2021“

60. Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 "Akce zdravotně postižených 
osob"
Původní číslo materiálu: 57

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

Ing. Kohl: jedná se o tři žádosti: TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., Parta HIC z.s., Helias Ústí 
nad Labem o.p.s.
Mgr. Vlach: protinávrh navýšení u žádosti TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. na částku 20 tis. 
Kč
Ing. Tošovský: protinávrh v maximální možné výši (16 tis. Kč)
Ing. Kohl: návrh na usnesení v upraveném znění: A) 16 tis. Kč

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

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

2070/88R/21
Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 "Akce zdravotně 
postižených osob"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. matematické zaokrouhlování částek na celé tisícikoruny na základě bodového hodnocení 
žádostí v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ a následné uzavření 
smluv s těmito subjekty:
a) TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Orientační pochod TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.“ ve výši 16.000,- 
Kč
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b) Parta HIC z.s. (IČ 065 93 461) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost - taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže" 
ve výši 20.000,- Kč
c) Helias Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 273 24 001) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Tenisový a pingpongový turnaj se spoustou dalších her" ve výši 8.000,- Kč

61. Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Post Bellum, z. ú.
Původní číslo materiálu: 58

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

Ing. Kohl: společnost potřebuje 100% krytí
- mají projekt na školní rok 2021 a 2022
- dotace poskytovaná mimo dotační program
- žáci během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, vytvoří 
rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž o jeho životě
Mgr. Krsek: konkrétní školy, které mají zájem o tuto spolupráci
Ing. Outlá: chci se zeptat, jakým způsobem došlo k výběru těchto dvou škol?
- škoda, že se nezapojilo více škol
Mgr. Ševcovic: myšlenka zapojit více škol - vysoké náklady
Mgr. Vlach: chci upozornit, že se jedná o žádost, která je možná v rámci standardního dotačního 
titulu fondu RM s tím rozdílem, že v rámci Fondu RM není možné 100% financování
- návrh máme předložen v režimu mimořádné žádosti mimo dotační titul – jedná se o precedens
- tento projekt má přes 100 dárců, kteří poskytují financování této skupině a žádají město o 100% 
financování
- vhodnější by mi připadalo, kdyby podali standardní žádost do dotačního titulu fond RM a 30% 
poskládali z jiného než s městského zdroje, protože vícezdrojové financování je pro všechny 
žadatele zcela běžné
- je nějaký důvod, proč žádají o 100% financování?
Mgr. Krsek: podobnou žádost předkládají v řadě dalších měst a nemají s tím problémy, náklady s 
tím spojeny nejsou levné
Mgr. Vlach: budou realizovat projekt, který bude obsahovat další náklady, které kryjí z vlastních 
zdrojů, to vše jsou uznatelné náklady projektu
- pokud by připravili žádost a zahrnuli tam všechny své náklady, tak by se pohodlně dostali na 
škálu 70% financování
- akci jako takovou nemohu podpořit
Ing. Tošovský: já to určitě podpořím, je to trochu nesystémové, do příště upravit
Mgr. Ševcovic: jedná se o pilotní pokus, jak to do Ústí nad Labem zavést
- úžasná myšlenka spojení dětí a starší generace
PhDr. Ing. Nedvědický: mělo by to být zařazeno někde jinde, nutné najít formální záležitost pro 
příští rok tak, abychom to mohli bez problému odsouhlasit
Ing. Kohl: společnost nás kontaktovala již začátkem roku, rozeslali prezentace, neprobírali jsme 
finance
p. Hausenblas: zaměřme se na formální stránku
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
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2071/88R/21
Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Post Bellum, z. ú.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu 
určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy se společností Post Bellum, z. ú. 
(IČ 26548526) na úhradu nákladů spojených s projektem "Příběhy našich sousedů" ve výši 
45.800,- Kč

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

62. Dotace oblasti kultury 2020 – Martin Beneš
Původní číslo materiálu: 59

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

Ing. Kohl: jedná se o informace k jeho žádostem a procesu vyúčtování
- pan Beneš nás žádá, aby mohl uskutečnit akci rok poté, co dostal dotaci, což nás dotační program 
neumožňuje
Mgr. Krsek: podobnou žádost předkládají v řadě dalších měst a nemají s tím problémy, náklady s 
tím spojeny nejsou levné
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 7, 0, 1

Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

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

2072/88R/21
Dotace oblasti kultury 2020 – Martin Beneš

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci týkající se nevyužití dotace poskytnuté v roce 2020 z rozpočtu OŠKS ve výši 
90.000,- Kč pro Martina Beneše (IČ 74646290) na akci „Festival Cesta k nám – 16. ročník“

B) nesouhlasí
  

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a s uzavřením dodatku ke Smlouvě o 
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poskytnutí dotace č. SML 1024018 pro Martina Beneše (IČ 74646290) k akci „Festival 
Cesta k nám – 16. ročník“ 

C) ukládá
  

1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu města

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

 Termín: 13. 9. 2021

63. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 64

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

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

2073/88R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 4 159,42 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 159,42 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 4 
159,42 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve 
výši 913,03 tis. Kč
- Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizaci ve výši 
306,19 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci ve výši 1 
024,10 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 917,93 
tis. Kč
- Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci ve výši 
998,17 tis. Kč
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2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 12 921 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 921 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 12 921 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanací 
výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových 
opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v období
od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 (Program podpory E) takto:
Domov Velké Březno, p. o. 721,33 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 894,43 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 2 894,04 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 4 644,36 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 2 745,34 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 856,92 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 164,58 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 199,97 tis. Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z Ministerstva pro 
místní rozvoj na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Rekonstrukce odborných 
učeben – IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 041,93 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 158,04 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkovou organizaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 2 041,93 tis. Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce 
odborných učeben“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 158,04 tis. Kč na realizaci 
projektu „Rekonstrukce odborných učeben“

64. Rozpočtová opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 65

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

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

2074/88R/21
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Rozpočtová opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 256,93 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 256,93 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské škole U plavecké 
haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci ve výši 256,93 tis. Kč 
na pokrytí nákladů spojených s provozem MŠ v náhradních prostorách jiných p. o. po dobu 
rekonstrukce budovy

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 377,04 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
377,04 tis. Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
377,04 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním upgradu stávajících 
parkovacích automatů

B) ukládá
  

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

65. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 66

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

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

2075/88R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 4 900 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 4 900 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 
4 900 tis. Kč na akci „MSUL – rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu“

B) ukládá
  

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci

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

 Termín: 31. 12. 2022

66. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP 
Původní číslo materiálu: 67

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

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

2076/88R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 793,72 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 793,72 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 592,58 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 200,29 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 0,85 tis. Kč
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67. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 68

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

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

2077/88R/21
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 44555229, 
ve výši 36 404,- Kč
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202, ve výši 26 712,- Kč
c) Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace, IČ 
44555474,
- ve výši 10 338,- Kč pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021
- ve výši 16 190,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnuté dary

68. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu Oranžové 
hřiště - Nadace ČEZ
Původní číslo materiálu: 69

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

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

2078/88R/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
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1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 
organizace, IČ 44553145, do veřejného grantového řízení „Oranžové hřiště“ vyhlášeného 
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační příspěvek ve výši 1 
000 000,- 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, Rabasova 3282/3, 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 176/1 v k. ú. Dobětice, a 
jeho provozu minimálně na dobu 5 let

69. Likvidace nepatrného majetku získaného v pozůstalostním řízení
Původní číslo materiálu: 73

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

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

2079/88R/21
Likvidace nepatrného majetku získaného v pozůstalostním řízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. nabytí a převzetí majetku nepatrné hodnoty v rámci řízení o pozůstalosti po zemřelém 
Jaroslavu Dolejším, datum narození 3. 5. 1962, datum úmrtí 5. 11. 2018, který se skládá z 
prstýnku ze stříbrného kovu, dioptrických brýlí a pouzdra na cigarety

B) schvaluje
  

1. likvidaci osobních věcí zemřelého dle bodu A) odst 1. tohoto usnesení

C) ukládá
  

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

a) zabezpečit likvidaci osobních věcí zemřelého nabytých do vlastnictví statutárního města 
Ústí nad Labem dle bodu A) 1. tohoto usnesení

 Termín: 30. 9. 2021

70. Dodatky ke smlouvám o výpůjčce
Původní číslo materiálu: 74

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2080/88R/21
Dodatky ke smlouvám o výpůjčce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Fakultní základní školou 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U 
Plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, který je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Základní školou Ústí nad 
Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U Plavecké haly, 
Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, který je přílohou č. 2 
tohoto usnesení

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Mateřskou školou Pastelka, 
Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U Plavecké haly, 
Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací,
který je přílohou č. 3 tohoto usnesení

4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Mateřskou školou 
Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U 
Plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, který je 
přílohou č. 4 tohoto usnesení

71. Revokace usnesení RM 1875/77R/21 ze dne 31. 5. 2021
Původní číslo materiálu: 61

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

Ing. Starý: dovoluji si mé úvodní slovo k tomuto materiálu spojit s úvodním slovem u bodu č.
71, neboť materiály na sebe navazují
- navrhováno revokování usnesení ve vazbě k předkládání žádosti o podporu na vytvoření Akčního 
plánu pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem
- důvod revokace celého usnesení je ten, že alokovaná částka v rámci Národního
programu Životního prostředí Ministerstva životního prostředí byla vyčerpána a již
nemohlo dojít k podání žádosti o podporu, neboť systém AIS pro podávání žádosti byl
uzavřen
- projekt bude podán znovu ve stejné podobě
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2081/88R/21
Revokace usnesení RM 1875/77R/21 ze dne 31. 5. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení RM č. 1875/77R/21 ze dne 31. 5. 2021

72. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o dotaci
Původní číslo materiálu: 71

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

Ing. Starý: schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima 
v Ústí nad Labem"
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2082/88R/21
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o 
dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o podporované aktivitě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (5.1.B) – 
prioritní téma Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví Ministerstva životního prostředí. 
Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.1 Implementace 
systémových nástrojů

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad 
Labem“ v rámci podporované aktivity dle bodu A) tohoto usnesení

C) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení
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 Termín: 31. 12. 2021

73. Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu – podání žádosti o dotaci
Původní číslo materiálu: 62

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

Ing. Starý: výše dotace je až 70 % z dotačního programu Ústeckého kraje
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2083/88R/21
Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu – podání 
žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě k podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění 
bioodpadu“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení na projekt se spolufinancováním 
ve výši min. 30 % uznatelných výdajů a 100 % neuznatelných výdajů na projekt, přičemž 
celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši 711 050 Kč vč. DPH

C) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 23. 9. 2021

74. Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
Původní číslo materiálu: 63

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

Ing. Starý: informativní materiál
- informace o kroku v rámci přípravy nové Integrované strategie kvůli využití nástrojů ITI v novém 
programovém období
- blížíme se do fáze schvalování – poskytnutí průběžných informací
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- součástí materiálu je seznam potencionálních projektů, které by se daly za město Ústí nad Labem 
do tohoto nástroje zařadit
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2084/88R/21
Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 
2021-2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 
2021-2027
2. strukturu návrhové části Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 
období 2021-2027

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání informaci o přípravě 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 dle bodu 
A).

 Termín: 13. 9. 2021

75. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – podání žádosti o dotaci
Původní číslo materiálu: 70

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

Ing. Starý: reakce na vyhlášení výzvy v rámci REACT-EU, kdy záměrem je pořídit 6 vozidel
pro využití v rámci příspěvkových organizací města v sociální oblasti pro domovy pro
seniory
- výše dotace je až 90 %, jedná se o různé typy vozidel na alternativní pohony, které budou 
pořízeny v dohledné době
p. Hausenblas: jedná se o elektrovozidla?
Ing. Tošovský: i elektrovozidla, CMG
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2085/88R/21
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – podání žádosti o 
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dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o výzvě č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 
vyhlášenou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Prioritní osa 6. REACT-EU, Investiční priorita 13: Podpora zotavení 
z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 
digitálního a odolného oživení hospodářství

2. výši finančních prostředků na podání žádosti o dotaci na základě Rámcové smlouvy o 
poskytnutí prací a služeb – „Služby dotačního managementu“ se sdružením Sputnik 3 ve 
výši 0,8 % z dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která se předpokládá ve výši 32,40 
tis. Kč

B) schvaluje
  

1. podání jedné či více žádostí o dotaci na projekt „Pořízení automobilů pro poskytovatele 
sociálních služeb“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení

2. projektový tým ve složení:
a) Sdružení Sputnik 3, administrátor projektu, manažer projektu
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technické oddělení, OMOSRI, odborný 
garant a koordinátor p. o.
c) Petra Široká, asistentka primátora, administrativní pracovník
d) Jitka Sottnerová, DiS., vedoucí oddělení ekonomiky p. o., OMOSRI, finanční manažer
e) Mgr. Kateřina Lysáková, referent oddělení veřejných zakázek, PO, manažer veřejných 
zakázek
f) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení, PO, právník
g) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje, OMOSRI, asistent a 
koordinátor projektového týmu
V případě dlouhodobé nepřítomnosti člena projektového týmu náhradníka určí vedoucí 
příslušného odboru.

C) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 1. tohoto 
usnesení

 Termín: 31. 10. 2021

  
2. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) podat návrh na předfinancování projektu do rozpočtu města pro rok 2022

 Termín: 30. 11. 2021
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76. Participativní rozpočet Ústečané společně
Původní číslo materiálu: 72

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

Ing. Starý: předkládáme závěr letošního Participativního rozpočtu, kde v rámci hodnocení
obyvatel města, kteří hodnotili 12 projektů
- 6 projektů se umístilo nejvýše, odpovídá částce 3 mil. Kč, která byla v rozpočtu města určena na 
Participativní projekty tohoto roku, ostatní projekty figurují jako náhradní projekty
- dva projekty měly záporný počet hlasů
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2086/88R/21
Participativní rozpočet Ústečané společně

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. výsledné pořadí projektových návrhů v elektronickém hlasování:
a) Ústecký podchod, čistý a bezpečný (278 bodů)
b) Discgolf v Ústí nad Labem (235 bodů)
c) Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města (195 
bodů)
d) Úprava Humboldtovy vyhlídky (159 bodů)
e) Dětské hřiště TJ Mojžíř (142 bodů)
f) Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží (131 bodů)
g) Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově (117 bodů)
h) Obnova sportoviště Spartakiádní par. č. 57/59 (110 bodů)
i) Rooseveltova ulice – barevná tradice (43 bodů)
j) Pořádné "U" cyklostojany pro Ústí (29 bodů)
k) Hřiště na teqball (-35 bodů)
l) Gravírované panoramatické mapy (-67 bodů)

B) schvaluje
  

1. realizaci projektových návrhů participativního rozpočtu Ústečané společně v celkové 
výši 3 000 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto akce:
a) Ústecký podchod, čistý a bezpečný (500 000,- Kč)
b) Discgolf v Ústí nad Labem (500 000,- Kč)
c) Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města (500 
000,- Kč)
d) Úprava Humboldtovy vyhlídky (500 000,- Kč)
e) Dětské hřiště TJ Mojžíř (500 000,- Kč)
f) Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží (500 000,- Kč)
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2. náhradní projektové návrhy, které budou realizovány v pořadí dle výsledného 
elektronického hlasování v případě přebytku finančních prostředků z celkové částky dle 
bodu B) 1. tohoto usnesení. Konkrétně se jedná o tyto akce:
a) Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově
b) Obnova sportoviště Spartakiádní par. č. 57/59
c) Rooseveltova ulice – barevná tradice
d) Pořádné "U" cyklostojany pro Ústí

77. Odpuštění nájemného Činoherním studiem Ústí nad Labem, Varšavská 767/7, 
příspěvkovou organizací
Původní číslo materiálu: 75

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

Ing. Starý: předkládáme žádost provozovatelky kavárny v Činoherním studiu, která žádá o 
odpuštění nájemného
- její činnost je přímo vázaná na činnost Činoherního studia
- činnost Činoherního studia byla omezena
p. Hausenblas: hlásí podjatost
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2087/88R/21
Odpuštění nájemného Činoherním studiem Ústí nad Labem, Varšavská 767/7, 
příspěvkovou organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. odpuštění nájemného ze „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 01 
HS/2019“ uzavřené mezi Činoherním studiem města Ústí nad Labem, Varšavská 767/7, 
příspěvkovou organizací a nájemcem Jindra Moravcová, 
********************************************************* IČ 72718862 v 
celkové výši 49 485,00 Kč

78. Souhlas s umístěním sídla spolku Zoologický klub, z. s.
Původní číslo materiálu: 76

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

Ing. Starý: jedná se o formální žádost o tom, aby se do Muzea Ústí nad Labem mohl umístit 
Zoologický klub
Mgr. Krsek: hlásí podjatost
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Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2088/88R/21
Souhlas s umístěním sídla spolku Zoologický klub, z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s umístěním sídla spolku Zoologický klub, z. s., IČ 70693650 v budově Muzea města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na adrese Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad 
Labem

79. Plat ředitele Městských služeb ÚL
Původní číslo materiálu: 81

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

Ing. Starý: tento materiál reaguje na žádost ředitele Městských služeb o přiznání osobního 
příspěvku k platu
- druhou částí žádosti byla žádost o výjimku ze směrnice kvůli možnosti užívání služebního 
vozidla k osobním účelům
- služební vozidlo bylo pořízeno z dotačních prostředků, nutné zjistit za jakých podmínek je možné 
vozidlo svěřit – bude předložen samostatný materiál, který se bude týkat vozidla
Mgr. Vlach: dávám návrh na sloučení a vyjádření RM k žádosti o plat a k žádosti o automobily
Mgr. Krsek: návrh na upravené usnesení: RM bereme na vědomí žádost ředitele MS o svěření 
služebního automobilu k soukromým účelům
p. Hausenblas: podporuji žádost o zvýšení příplatku
Ing. Starý: návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o upraveném usnesení: 9, 0, 0

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

2089/88R/21
Plat ředitele Městských služeb ÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 9. 2021 (platový výměr č. 82/2021)

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 63 z 69



B) bere na vědomí
  

1. žádost ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, p. o., Ing. Tomáše Vohryzky o svěření 
služebního auta k soukromým účelům

80. Licence Microsoft pro školská zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 82

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

Ing. Starý: snaha využití nabídky ÚK a nějakým způsobem centrálně řešit software pro
školská zařízení tak, aby se ve finále ušetřilo
- do budoucna je zájem spolupracovat s ÚK na přípravě navazující zakázky
Bc. Vejsada: v tuto chvíli si řeší licence Microsoftu každé školské zařízení samo, případně
přes dodavatele
- výhoda zcentralizování licencí na jeden konkrétní typ licencí, výhodnější cenová hladina
- možnost čerpat nejaktuálnější verze officů
- nastavení standardu o spolupráci se školami
- poskytování více služeb Microsoftu pro školy v budoucnosti
- licencování je na pedagogické pracovníky, každý pracovník získá možnost čerpání licence pro 
žáky, každý z těchto žáků získává 5 licencí, které může využít i mimo školní zařízení
- možnost využití těchto licencí i v domácím prostředí
PhDr Ing. Nedvědický: při vyjednávání jsme zatím pracovali pouze se školami a DDM
- v rámci soutěže v roce 2023 bychom zařadili i další možné organizace – školky, jesle, muzeum, 
atd.
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2090/88R/21
Licence Microsoft pro školská zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad 
Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. na základě výzvy hejtmana Ústeckého kraje spolupráci statutárního města Ústí nad 
Labem při nákupu licencí a provozování informačních systémů Microsoft pro školská 
zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad Labem do 31. 1. 2023

2. připojení statuárního města Ústí nad Labem, v průběhu roku 2022, do centrální společné 
soutěže s Ústeckým krajem na zajištění partnera pro dodávku licencí Microsoft pro školská 
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zařízení na období 3 let

B) ukládá
  

1. ředitelům příspěvkových organizací z oblasti školství zřízených statutárním městem 
Ústí nad Labem 

a) zajistit součinnost při implementaci produktů Microsoft (viz výše uvedená usnesení) v 
jednotlivých organizacích dle metodických pokynů společnosti Metropolnet, a. s.

 Termín: 31. 10. 2021

81. Souhlas se zřízením odloučeného pracoviště MŠ U plavecké haly
Původní číslo materiálu: 85

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

Ing. Starý: z důvodu stále nedokončené rekonstrukce
- jedná se o to, aby pracoviště mohlo být zaneseno do krajského rejstříku
Mgr. Ševcovic: nutné vyřešení umístění dětí do 3 let - jesle jsou jediná organizace, která je
schopná to zajistit pro ty nejmenší
- rekonstrukce se neustále protahuje
- 130 dětí je v neznámém režimu, celý podzim budou jezdit různě do čtyř destinací po městě
Ing. Tošovský: dostal jsem vyjádření, že došlo opět k odvolání se Ústeckých šroubů proti
výjimce, kterou nám dal KÚ
- veškerá jednání, která jsme měli jak politici, tak úředníci z investičního odboru jsou vniveč – 
zkomplikování celé akce a dotace
p. Hausenblas: situace mě mrzí, vyčerpal jsem všechny možnosti působení na to, aby se ta
situace řešila
- z hlediska své gesce jsem jednal s OŽP, ohledně toho jsme zařídili, aby bylo dohlíženo na 
všechny ostatní stavby
- předpokládám, že cílem těchto připomínek je to, aby se to neopakovalo
- měl jsem jednání s agenturou pro ochranu přírody, abychom hledali přiměřená opatření, která 
předejdou škodám na ptactvu
Mgr. Krsek: akce jsou nějakou reakcí na nestandardní kroky města
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 7, 0, 0

Mgr. Ševcovic, Mgr. Vlach odešli z jednání

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

2091/88R/21
Souhlas se zřízením odloučeného pracoviště MŠ U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
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1. se zřízením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „mateřská škola“ a 
„školní jídelna“ Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 
příspěvkové organizace, na adrese Mlýnská 477, Ústí nad Labem

82. Smlouva o umístění anténního a vysílacího systému
Původní číslo materiálu: 77

Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: tento materiál souvisí s akcí VISO
- na podzim by se měl projekt dokončit a zkolaudovat
- umístění určitých prvků na budovu SČVAK, součástí je smlouva
Mgr. Krsek: žádal jsem o to, aby na zkoušku sirén byla nejdříve upozorněna veřejnost a
probíhala jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce, posunulo se to někam?
PhDr. Ing. Nedvědický: ano, bude součástí možností tohoto systému
Ing. Tošovský: všichni budou informováni
p. Hausenblas: bude se starý systém po spuštění demontovat?

Ing. Tošovský: starý systém se postupně demontuje - součástí toho je i demontáž
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2092/88R/21
Smlouva o umístění anténního a vysílacího systému

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o umístění anténního a vysílacího systému (převaděč VISO)

83. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2021
Původní číslo materiálu: 78

Předkládá: Romana Macová, tisková mluvčí
Diskuse proběhla.

pí Macová: žádost o rozpočtové opatření, kterým se převede celková částka ve výši 9 tis. Kč pro 
dvě příspěvkové organizace, které se účastní akce Dny evropského dědictví a pořádají doprovodné 
akce
Mgr. Krsek: co konkrétně se tím bude financovat?
pí Macová: honoráře, doprovodný program, součástí důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2093/88R/21
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic v celkové výši 9 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 9 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 9 tis. Kč na realizaci 
doprovodného programu k akci „Dny evropského dědictví 2021“ takto:
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 4,50 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 4,50 tis. Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Iloně Pšenkové PhD., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

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

 Termín: 31. 12. 2021

  
2. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

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

 Termín: 31. 12. 2021

84. Rozpočtové opatření KP a KT
Původní číslo materiálu: 79

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o přesun finančních prostředků mezi odbory ve výdajové
části rozpočtu na stejný účel
- na financování projektu ITI - technický přesun finančních prostředků
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2094/88R/21
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 202,60 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 202,60 tis. 
Kč v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
202,60 tis. Kč takto:

- 152,30 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
 - 50,30 tis. Kč v položce Povinné pojistné

85. Různé
Původní číslo materiálu: 86
Diskuse neproběhla.

86. Uzavření smlouvy na nákup vozidel (doplnění usnesení č. 2012/87R/21)
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: na minulé mimořádné RM jsme schválili rozpočtové opatření MP na 
nákup služebních vozidel, ale bohužel v rámci schválení jsme neschválili smlouvu
- návrh usnesení: Rada města po projednání A) schvaluje: 1. uzavření smlouvy na koupi vozidel 
(sanitek) od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje se sídlem Sociální péče 799/7a, 
Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO 00829013:
a) Volkswagen Transportér T5 reg. zn. 4U9 6991 za cenu 46.408,- Kč
b) Volkswagen Transportér T5 reg. zn. 4U9 6993 za cenu 60.408,- Kč

Hlasování o usnesení: 7, 0, 0

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

2095/88R/21
Uzavření smlouvy na nákup vozidel (doplnění usnesení č. 2012/87R/21)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy na koupi vozidel (sanitek) od Zdravotnické záchranné služby 
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Ústeckého kraje se sídlem Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, 
IČO 00829013:
a) Volkswagen Transportér T5 reg. zn. 4U9 6991 za cenu 46.408,- Kč
b) Volkswagen Transportér T5 reg. zn. 4U9 6993 za cenu 60.408,- Kč

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 69 z 69


