
Z á p i s

z 90. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 20. 9. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Martin Hausenblas MBA, náměstek 
primátora

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 90. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

24. Doporučení poskytnutí dvou dnů placeného volna pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

25. Městské služby Ústí nad Labem - výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 - Zásady řízení 
příspěvkových organizací
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

26. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

27. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

28. Rozpočtové opatření OMOSRI
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

29. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Městského obvodu Ústí nad Labem - 
Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Ústeckého kraje na opravu křížku (božích 
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muk) v k. ú. Olešnice u Svádova
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

30. Nájemní smlouva
Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodů č. 24 – 28 za bod č. 20 (aby materiály OMOSRI byly za sebou),
- bodu č. 29 za bod č. 3 (aby materiály PO byly za sebou).

Hlasování o předřazení: 9, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 17

K bodu č. 7 jsou přizváni: Ing. Turek, Ing. Jiří Skála, p. Kolář, p. Leskota

         

Schválený program:

1. Informace o vyřízení petice

2. Rozpočtové opatření FO a OSŽ – dotace pro městské obvody a OSŽ na volby do 
Poslanecké sněmovny PČR

3. Veřejná zakázka „Čelakovského – smíšený dům“ - výběr dodavatele

4. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Ústeckého kraje na oprvu 
křížku (božíchh muk) v k.ú. Olešnice u Svádova 

5. Rozpočtové opatření MP - navýšení rozpočtu v položce "Kamerový systém"

6. Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra a rozpočtové 
opatření MP a FO

7. Smlouva o provedení dražeb

8. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Muzeum města 
Ústí nad Labem p. o.

9. Presentace GENEREL veřejného osvětlení

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

11. Poskytnutí dotací v roce 2021 "Fond Rady města Ústí nad Labem"

12. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

13. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - změna termínu finančního vypořádání

14. Projekty IPRM – finální uzavření projektů
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15. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 
Jezero Milada za rok 2020

16. Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem – výsledek Komise pro posuzování 
dokumentů městské mobility

17. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“

18. Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

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

20. Rozpočtové opatření OMOSRI – změna formy poskytnutí příspěvku pro p. o. z rozpočtu 
zřizovatele

21. FZŠ České mládeže – souhlas se záměrem realizace projektu půdní vestavby a zapojení do 
výzvy ITI IROP

22. Doporučení poskytnutí dvou dnů placeného volna pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti

23. Městské služby Ústí nad Labem - výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 - Zásady řízení 
příspěvkových organizací

24. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace

25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

26. Rozpočtové opatření OMOSRI

27. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022 - STAŽENO Z PROGRAMU

28. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

29. Smlouva o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na provozu výstražného 
systému města Ústí nad Labem

30. Nájemní smlouva

31. Různé

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

1. Informace o vyřízení petice
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: informativní materiál
- vyřízení petice petentů stěžujících si na zřízení parkovacích zón u soudu na střekovském nábřeží
- písemnost petice není, byli o tom spraveni – není dostatečné množství podpisů
- ODM zpracoval odpověď – viz příloha
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2097/90R/21
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Informace o vyřízení petice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o vyřízení Petice - vymezení místních komunikací na katastrálním území 
města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel

2. Rozpočtové opatření FO a OSŽ – dotace pro městské obvody a OSŽ na volby do Poslanecké 
sněmovny PČR

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

Ing. Jakubec: návrh RO převést z dotací na pokrytí výdajů organizováním voleb do
parlamentu
- dostali jsme 3 mil. Kč - rozdělení na jednotlivé městské obvody jsme provedli v poměru tak, jak 
byly výdaje v roce 2017, to bylo 2,6 mil. Kč a teď 3 mil. Kč
- městské obvody dostanou zálohu, která je vyúčtovatelná do května příštího roku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2098/90R/21
Rozpočtové opatření FO a OSŽ – dotace pro městské obvody a OSŽ na volby do 
Poslanecké sněmovny PČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu v celkové výši 3 027 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 027 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 3 012 tis. Kč, na 
úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021, takto:
- MO – město 1 224,30 tis. Kč
- MO Severní Terasa 666,45 tis. Kč
- MO Neštěmice 614,05 tis. Kč
- MO Střekov 507,20 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru správního a živnostenského o 
částku 15,00 tis. Kč

3. Veřejná zakázka „Čelakovského – smíšený dům“ - výběr dodavatele
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
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Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: PO připravil na základě podkladů od OMOSRI zakázku, jejíž předmětem jsou 
stavební práce objektu Čelakovského – smíšený dům
- mělo by být vybudováno16 sociálních bytů
- předpokládaná hodnota plnění 27 100 000,- Kč hodnota maximální a nepřekročitelná
- jediný dodavatel, který se vešel do ceny - byla společnost SIM stavby spol. s.r.o.
- část stavby by měla být pokryta dotací a část případně úvěrem
- potřeba veškeré podklady i podepsanou smlouvu dílo odevzdat dotačnímu orgánu do 3. 11. 2021
Ing. Tošovský: jsem rád, že se povedlo vysoutěžit
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2099/90R/21
Veřejná zakázka „Čelakovského – smíšený dům“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Čelakovského – 
smíšený dům“ takto:

1. SIM stavby spol. s r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Čelakovského – smíšený dům“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. SIM 
stavby spol. s r.o., se sídlem Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25460625, s 
nabídkovou cenou ve výši 26 792 261,77 Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ dle 
ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dodavateli SIM stavby spol. s r.o., se sídlem Šaldova 218/3, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 25460625, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

4. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Ústeckého kraje na oprvu 
křížku (božíchh muk) v k.ú. Olešnice u Svádova 
Původní číslo materiálu: 29

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
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Mgr. Nováková: MO Střekov se na nás obrátil s žádostí o zmocnění 1. místostarosty k výše 
uvedené žádosti o dotaci
- předpokládaná hodnota opravy by byla necelých 150 tis. Kč bez DPH
- žádají o 50 % této částky, aby jim pokryla dotace, zbytek zdrojů mají zajištěno ve svém rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2100/90R/21
Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu 
Ústí nad Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu 
Ústeckého kraje na oprvu křížku (božíchh muk) v k.ú. Olešnice u Svádova 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

1. Mgr. Pavla Peterku 1. místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Ústeckého kraje – individuální dotace na 
opravu křížku (božích muk) na pozemku p.č. 182/2, k. ú. Olešnice u Svádova

5. Rozpočtové opatření MP - navýšení rozpočtu v položce "Kamerový systém"
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Bakule: oprava kamerového systému
- finanční prostředky na pokrytí jsme našli – prodej služebních vozidel
p. Hausenblas, MBA: potíže s vyhodnocováním počtu kamer – zachycení případů
- neuvažujete o nějakém projektu formou umělé inteligence?
- v ČR nějaké tyto technologie jsou
- automatizované vyhodnocení závadového chování
Ing. Bakule: jediné co by pomohlo, je rekonstrukce operačního střediska
- nabízím Vám návštěvu, prohlídku operačního střediska
- středisko technicky nevyhovuje
PhDr. Ing. Nedvědický: otázka zda nevyužít tuto chytrou technologii
p. Hausenblas, MBA: je to o diskuzi
Ing. Outlá: jsou toto všechny kamery, které je nutné opravit nebo jich je více?
- ptám se z důvodu, že na Střekově byly nějaké problémy – pachatel se nedal identifikovat, protože 
tam byly nefunkční kamery

Ing. Bakule: dohromady máme 188 kamer
- snažíme se o postupné odstraňování závad, snaha zapojování vlastních příjmů
- na letošní rok jsme měli cca 3 400 tis. Kč na údržbu a servis, je to málo, proto navrhujeme na 
příští rok 4 300 tis. Kč
- revize kamerového systému vyjde ročně na 700 tis. Kč
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pí Lazarová: ráda bych toto operační středisko navštívila
p. Hausenblas, MBA: jde o pocit bezpečí občanů
- děkuji za zásah MP Na Spálence
Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění

- paní Nováková se nezúčastnila hlasování

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

2101/90R/21
Rozpočtové opatření MP - navýšení rozpočtu v položce "Kamerový systém"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 353 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3 o částku 29 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy 
(městská policie - příjmy z prodeje ostatního DHM)

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 127,97 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - přijaté pojistné náhrady)

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 184,23 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - vratky přeplatků)

d) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 11,80 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - příjmy z prodeje DDHM)

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 353 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

6. Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra a rozpočtové 
opatření MP a FO
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Bakule: MV vypsalo dotační titul na poskytování odměn ve výši 5 tis. Kč, hranice 5 tis. Kč je 
podmíněna, že daná obec nebo město také přispěje 5 tis. Kč
- stát odměnil zdravotníky, policii, hasiče 20 tis. Kč
- strážníků je v republice téměř 9 tis., podíleli se na opatřeních po dobu nouzových stavů, dozor v 
očkovacím centru, významná výpomoc záchranné zdravotní službě, škála činností byla veliká
- společné akce se státní policií na restauračních zařízeních
- strážníci za tři nouzové stavy řešili 1 500 přestupků
Mgr. Ševcovic: výrazná pomoc školským zařízením, veřejně Vám děkuji (distribuce dezinfekce, 
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testy)
PhDr. Ing. Nedvědický: nešlo pouze o město Ústí nad Labem, ale v rámci celého ORP jste 
pracovali
Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění

- Ing. Tošovský a paní Nováková se nezúčastnili hlasování

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

2102/90R/21
Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra a 
rozpočtové opatření MP a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. podání žádosti na poskytnutí dotace z dotačního programu státu (ministerstva vnitra), za 
finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s 
epidemií Covid-19

2. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 864,30 tis. Kč - 
zajištění finančních prostředků na spoluúčast města takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 212 tis. Kč v 
položce Finanční rezerva

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 652,30 tis. Kč v položce Příjmy z úroků

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou částku 
864,30 tis. Kč takto:
- v položce Mzdové prostředky 645 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 219,30 tis. Kč

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli MP

a) podat žádost o podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků v roce 2021 v 
souvislosti s epidemií Covid-19 na Ministerstvo vnitra dle bodu A) 1. tohoto usnesení

 Termín: 30. 9. 2021

7. Smlouva o provedení dražeb
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
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Ing. Dařílek: připravena smlouva o provedení dražby a zároveň připraveno zmocnění pro mě
- statistika odstraňování vozidel, které mají propadlou prohlídku technického rozhodnutí
- dražby vozidel – musí proběhnout do dvou měsíců
- o dražbě rozhoduje správní orgán
pí Lazarová: pokud se ten automobil neudá v dražbě, tak se to vozidlo může zlikvidovat?
Ing. Dařílek: pokud se automobil neprodá, tak následujícím úkonem je likvidace autovraků
Ing. Tošovský: navrhuji vložit sloupec do tabulky, kde bude uvedeno stáří automobilů
Ing. Dařílek: auto nemá platnou technickou prohlídku, takže stáří auta není podstatné
Mgr. Krsek: počítá se i s nějakým výnosem?
Ing. Dařílek: máme uzavřenou smlouvu na likvidaci vraků a neplatíme za ně nic, naše náklady jsou 
pokryty výtěžností firmy
- návrh na usnesení v předloženém znění

- paní Nováková odešla z jednání

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

2103/90R/21
Smlouva o provedení dražeb

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o provedení dražeb ve smyslu ust. §76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, na prodej vymezených vozidel, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 2) Návrh vzorové smlouvy o provedení dražeb ve smyslu ust. §76 odst. 2 zákona 
č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na prodej vozidel, která je přílohou č. 2 
tohoto usnesení 

8. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Muzeum města 
Ústí nad Labem p. o.

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

Ing. Kohl: Muzeum města požádalo o částku ve výši 100 tis. Kč, my tuto částku v našem rozpočtu 
máme jako volné prostředky
- podařilo se zachránit unikátní památku vodíkové kompresory z roku 1911
- převod částky na přepravu a dopravu kompresorů do muzea

Mgr. Vlach: na poradě vedení jsme byli domluveni, že v DZ bude vyjádření k budoucnosti projektu
- DZ jsem četl a nic ve vztahu k následným výdajům jsem nenašel, proč?
- může se to nějakou formou doplnit?

Ing. Kohl: exponát v rámci depozitáře, který by měl být zpřístupněný pro veřejnost
- financování: 500 tis. Kč Seven energy a 100 tis. Kč ČVUT v Praze
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Mgr. Vlach: chápu, že primárně jde o to, popsat fázi přesunu z bodu A do bodu B, ale chápu to tak, 
že další náklady souvisí s revitalizací nebo rekonstrukcí těch exponátů a osazením do budovy

Mgr. Krsek: pro pana ředitele jsem připravoval podklady, žádost včetně dat
- v DZ se to neobjevilo
- nemáme přesný rozpočet na instalaci
- z toho, jakým způsobem se muzeu podařilo zajistit financování, získání záchrany kompresorů, 
jsme potřebných 700 tis. Kč získali z externích zdrojů
- budeme postupovat stejným způsobem i pro případ dalšího zpracování - konzervace, vědecké 
bádání, připravujeme žádost do Euroregionu Labe na spolupráci s německými kolegy, badatelskou 
rešerši
- zatím nelze stanovit definitivní částku, ani poměr, který budeme v budoucnu žádat od zřizovatele

Mgr. Vlach: mohli bychom dostat podklady, které od Vás přišly panu řediteli?

Mgr. Krsek: není to problém

Ing. Kohl: v žádosti je uveden prvopočátek 700 tis. Kč a dále se v žádosti o žádných plánech

PhDr. Ing. Nedvědický: tím, že jsme součástí vodíkové platformy a následně vodíkového údolí, 
kde je cca 50 členů, tak bych čekal podle vyjádření paní Nekolové, která tomu velí, že osloví 
muzeum i ostatní účastníky členů vodíkového údolí, kteří mají zájem intenzivně do toho 
vodíkového průmyslu a všech věcí kolem vstupovat
- neviděl jsem žádného zástupce muzea představit tuto věc

Mgr. Krsek: muzeum vyvinulo velké úsilí ve vztahu k vodíkové platformě
- důkazem toho je, že naprostou většinu částky jsme získali od jednoho z členů vodíkové 
platformy, který si vyhradil exkluzivitu ve financování tohoto záchrany
- získali jsme dalších 100 tis. Kč mimo vodíkovou platformu
- připravil jsem žádost pro vodíkovou platformu a prezentoval na zasedání jejích členů v srpnu 
průběh záchrany i další očekávaný postup včetně avizování zájmu o pokračování vzájemné 
spolupráci v tomto projektu

Mgr. Vlach: chci se zeptat v souvislosti s tou exkluzivitou, protože ten, kdo vkládá prostředky, 
očekává, že ty stroje budou někde k vidění a budou uvedeni jako partner chci se zeptat, jaká jsou 
rizika třeba ve vztahu tomu, že se nepodaří najít
kofinancování, muselo by to celé dofinancovat město?

Mgr. Krsek: teď máme dokončenu záchranu vodíkových kompresorů – doprava do skladovacích 
prostor, majitelům technologie jsme vyrovnali ztráty, které měli na základě šrotové váhy 
kompresorů, v této fázi je společnost Seven energy exkluzivní sponzor s tím, že jsme s nimi 
konzultovali, jestli je pro ně přijatelné partnerství s ČVUT jako s dalším sponzorem té akce, s tím 
žádný problém nebyl
- konzultace o tom, že by další část financovalo město ze svého rozpočtu
- darovací smlouva mezi muzeem a Seven energy se týká pouze této fáze – závazek – prezentace 
dárce

Mgr. Vlach: beru na vědomí, že dárce neočekává, že by v případě problému kofinancování po 
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naplnění projektu v následné fázi, takže by to mělo znamenat nějakou sankci
- v návazné fázi společnost nebude mít zájem si vyhradit úplnou exkluzivitu nějakého partnera, 
akce i ostatní členové vodíkové platformy

PhDr. Ing. Nedvědický: proč nepřipravujeme materiál komplexně: přijetí daru od Seven energy a 
zároveň tuto záležitost?

Ing. Kohl: reagovali jsme na žádost pana ředitele Houfka, peníze jsme měli v položce ostatní 
činnosti - převod na muzeum a tím, že nemají dořešenou smlouvu, tak jsme to udělali dříve

Mgr. Vlach: jedná se o příslib darů
- nebylo by vhodnější, společně s návrhem darovacích smluv, až bude jasné, že se firmy smluvně 
zavazují k plnění, jestli až v tu chvíli nerozhodnout o výdaji města na podporu p. o. muzeu
- poskytovateli firmě Kanonýr nemáte jak prokázat, že muzeum ty prostředky má

Mgr. Krsek: je to hlavně symbolický krok, výhodné v rámci propagace města a jeho zapojení do 
záchrany technické památky

Ing. Outlá: slyším, že RM tento materiál chce podpořit, ale teď je problém, že nevíme jestli 
skutečně jestli bude druhý sponzor skutečně plnit svůj příslib
- můžeme dát do usnesení podmínku, že peníze budou použity v pouze případě, že tam budou další 
sponzorská plnění, půjde jen o symbolickou částku 100 tis.

Mgr. Krsek: s podmiňováním částky v souvislosti s dalšími dary nesouhlasím, pokud od dárcům 
přislíbené peníze nedostaneme, což je velmi nepravděpodobné, když už učinili veřejný příslib, tak 
se město nestane majitelem vodíkových kompresorů a společnost Cannoneer si je z muzea odveze 
a prodá

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2104/90R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro 
Muzeum města Ústí nad Labem p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši 100 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
100 tis. Kč, v položce Oblast ostatní činnosti odboru

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Muzeu města Ústí 
nad Labem, p. o. ve výši 100 tis. Kč na zajištění přepravy vodíkových kompresorů

B) ukládá
  

1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

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

 Termín: 31. 12. 2022

9. Presentace GENEREL veřejného osvětlení
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Dařílek: na základě smlouvy uzavřené o správě provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení 
(VO) měl provést DPmuL standardně 1. pololetí, generel byl zpracován

zástupci DP:
Ing. Skála: prezentace toho, co generel obsahuje
- zpracován na základě smluvních povinností
- bezpečnostní aspekt – veřejné osvětlení musí obsahovat
- generel veřejného osvětlení – vysvětlení pojmu
- barva světla – práce s bílým světlem
- VO by mělo svou kvalitou vytvořit základní dopravně bezpečnostní hledisko – aktualizace 
datového modelu
- statistika nehod dopravní policie
- mechanické parametry stožárů
- provozní režim VO
- zóny životního prostředí
- třídy osvětlení

p. Hausenblas, MBA: typ stožáru hraněný, máme vyjádření architektů? kdo udělal to rozhodnutí?

Ing. Skála: jednalo se s městským památkářem, stožáry jsou doporučené

p. Hausenblas, MBA: Ústí nad Labem má velké množství kolejišť, ČD přesvětlují prostory nádraží
- má město nějaký regulativ, jak prosadit podobné standardy, aby nedocházelo k přesvětlování
Ing. Skála: dráhy jsem nikdy neřešil
- řešili jsme, jak dráhy osvětlují objekty
- existuje norma na osvětlování pracovišť

p. Hausenblas, MBA: jsem vděčný, že jsme se do takové akce pustili
- podle mě je to jeden z nejzásadnějších strategických dokumentů
- vidím to jako krok kupředu
- prosím, aby součástí dnešního rozhodnutí byl pokyn pro DP, aby dále pracovali na těchto čtyřech 
dokumentech
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- vstup – řídící jednotky jednotlivých okruhů
- část na zrušení dvou trakčních sloupů
- redukce sloupů – úzká spolupráce DP a ODM
- vytvořit mechanismus, jak zlepšit město co možná nejdříve
- z hlediska veřejného prostoru – zrušení dvoj sloupů

Mgr. Krsek: lze se stanovit početní úsporu sloupů?

Ing. Skála: počet trakčních stožárů jsme neřešili
- pokud se řeší rekonstrukce trakčního vedení, je jednoduché udělat to tak, aby 99 % stožárů 
trakčního vedení bylo použito pro osvětlování komunikace, úkol je, najít takové svítidlo, aby to 
umělo
- možná dvě omezení – trakční stožár nese sebou napaječ, umístění stožáru příliš daleko od 
vozovky

Mgr. Krsek: lze adaptovat stávající sloupy pro osvětlení?

Ing. Skála: ideální stav je, když trakční vedení dá vizi, co chce a na to se sestaví VO
- možnost koordinace
- budeme hledat technickou cestu, jak to sjednotit
- ideální řešení je, že trakční vedení dá svoji vizi, co chce, protože potřebuje natáhnout kabely 
kvůli vrchnímu vedení a na to se přizpůsobuje VO

Ing. Turek: nelze udělat jedním zásahem nebylo by to ekonomické, efektivní a účelné
- při každé stavbě trakčního vedení se na to bude pamatovat a to samé při obnově VO

Ing. Tošovský: doporučení na desetiletou obnovu
- možnost dotací, kterých bychom jako město mohli využít

Ing. Turek: my se již možností dotací intenzivně zabýváme
- až se objeví nějaký program, tak se do něj hodláme přihlásit

Ing. Skála: koncept dotační politiky ČR - státní fond modernizační fond
- národní program obnovy, který převezme metodiku Program efekt, který skončil
- v ČR je 13 oblastí a doporučuji, aby dotace do VO byla zapojena do ITI, dotační programu od 
státu vždy cílili na malé obce

Ing. Tošovský: do ITI jsou potřeba projektové záměry, máme něco, čeho se chytnout?

Ing. Skála: znám historie koncepce ITI, které jsou stanoveny rámcově na dané lokality
- za 10 let obnovy VO chceme dosáhnout cíle: vyměnit 100 % svítidel, snížit energetickou bilanci, 
vyměnit 4 tis. stožárů

p. Hausenblas, MBA: generel určuje, jak se má v jakém místě svítit
- projekty, které jsou připravené, se realizují – má zkušenost
- tento projekt ušetří DP každý rok 12 mil. Kč
- úspora 1 800 t CO2/rok
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Mgr. Vlach: máme problém s cenou elektřiny, jde nahoru a půjde nahoru
- směřuje město k nějakým úsporám ve vztahu k energetickým úsporám?

Ing. Skála: ano, směřuje k úsporám
- generel VO je obraz, jak by město mělo do budoucna svítit
- výměna světel vytvoří úspora, z úspor budeme investovat do výměny stožárů, kabelů
- rekonstrukce ulice – udělat kompletně vše
- VO se skládá ze svítidla, kabelu a stožáru, životnost těchto prvků je diametrálně rozdílná

Mgr. Vlach: šlo by domluvit formu, že bychom obdrželi podklady a my bychom posoudili
nákladovost doporučení a v rámci města se domluvili o nějakém pokračování

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

p. Hausenblas, MBA: předkládám protinávrh: uložit Ing. Dařílkovi, zajistit zpracování plánu 
veřejných opatření dle doporučení Generelu veřejného osvětlení, termín do konce roku 31. 12. 
2021

Hlasování o protinávrhu: 6, 0, 0

Mgr. Krsek, PhDr. Ing. Nedvědický se nezúčastnili hlasování

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

2105/90R/21
Presentace GENEREL veřejného osvětlení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Generel veřejného osvětlení, zpracovaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem na 
základě smlouvy ,,O správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na 
území Statutárního města Ústí nad Labem,, ze dne 19.11.2020.
Článek IV. povinnosti společnosti, v bodu 1.20. zpracování Generelu veřejného osvětlení a 
předložení statutárnímu městu Ústí nad Labem.

B) ukládá
  

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM

a) zajistit zpracování plánu následných opatření dle doporučení Generelu veřejného 
osvětlení 

 Termín: 31. 12. 2021

10. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 "Mimořádné sportovní výkony"
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Kohl: návrh na přerozdělování finančních prostředků: za 1. místo K4 500 m dorostenky, 
1.místo K1 200 m starší žáci
- výše poskytnuté dotace za 1 místo je ve výši 30 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

- PhDr. Ing. Nedvědický odešel z jednání

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

2106/90R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 "Mimořádné sportovní výkony"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na 
celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s „Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové 
úrovni - rychlostní kanoistika“ ve výši 30.000,- Kč

11. Poskytnutí dotací v roce 2021 "Fond Rady města Ústí nad Labem"
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Kohl: první žádost SK Hostovice – televizní přenos fotbalového utkání, projekt na podporu 
amatérského fotbalu
- DTO CZ, s.r.o – konference pro pracovníky institucí jako je hospic, nemocnice, pečovatelské 
služby
- Prosapia, z.ú. – není registrovanou sociální službou, proto nemůže požádat v dotačním programu 
pro sociální služby, proto každý rok žádá ve fondu RM, mají akreditace od ministerstva 
spravedlnosti
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2107/90R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 "Fond Rady města Ústí nad Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. matematické zaokrouhlování částek na celé tisícikoruny na základě bodového hodnocení 
žádostí v dotačním programu Fondu Rady města Ústí nad Labem v oblasti sportu

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) SK Hostovice z.s. (IČ 44226829) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
"Televizní přenos fotbalového utkání s Českou televizí projekt - Můj fotbal živě" ve výši 
42.000,- Kč
b) DTO CZ, s.r.o. (IČ 47666439) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2021“ ve výši 34.800,- Kč
c) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Pomoc obětem trestných činů“ ve výši 43.000,- Kč

12. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Kohl: MŠ Kytička, Pod Vodojemem žádost o udělení výjimky z počtu dětí ve třídě
- zvýšení kapacity z 24 na 25 dětí ve třídě
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2108/90R/21
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 školní rok 2021/2022 – 
zvýšení počtu dětí ve třídě

a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, 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 
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uvedených v bodě A)

13. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - změna termínu finančního vypořádání
Původní číslo materiálu: 12

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

Ing. Kohl: návrh dodatku, který se sepisuje s žadateli, kteří momentálně žádají o změnu termínu – 
nutné schválení RM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2109/90R/21
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - změna termínu finančního 
vypořádání

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. znění „Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ vztahující se na změnu termínu 
finančního vypořádání dotace akce/činnosti/projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu k uzavření a podpisu 
„Dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ vztahující se na změnu termínu finančního 
vypořádání dotace akce/činnosti/projektu

14. Projekty IPRM – finální uzavření projektů
Původní číslo materiálu: 13

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

Ing. Starý: informační materiál, který informuje o tom, že některé projekty, které byly původně 
podávány v rámci integrovaných plánů rozvoje města byly ukončeny, včetně udržitelnosti
- projekt „Inteligentní zastávky“, „Plavecký areál Klíše“, „Rekonstrukce a modernizace zastávek a 
zálivů zastávek“, Management IPRM II.“, „Management IPRM Mobilita“
- jedná se i o projekty, z nichž byla hrazena administrace projektů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2110/90R/21
Projekty IPRM – finální uzavření projektů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informace o finálním uzavření projektů IPRM

15. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření 
DSO Jezero Milada za rok 2020
Původní číslo materiálu: 14

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

Ing. Starý: každoroční materiál
p. Hausenblas, MBA: chci upozornit na platnost nového zákona ohledně redukce odpadů – plasty
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

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

2111/90R/21
Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání 
hospodaření DSO Jezero Milada za rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada za rok 2020 v předloženém 
znění bez výhrad
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 v předloženém znění se 
závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb.)"

16. Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem – výsledek Komise pro 
posuzování dokumentů městské mobility
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Starý: první část materiálu se věnuje procesu SEA, kdy v rámci zjišťovacího řízení, jsme 
obdrželi informaci, že plán městské mobility nebude muset podstupovat celo SEU
- plán byl posuzován komisí při ministerstvu dopravy, která posoudila s kladným závěrem, pouze 
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připomínky, které budou zapracovány do dokumentu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2112/90R/21
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem – výsledek Komise pro 
posuzování dokumentů městské mobility

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. závěr zjišťovacího řízení SEA
2. závěr a připomínky v zápisu Komise pro posuzování dokumentů městské mobility

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit pro informaci Zastupitelstvu města Ústí nad Labem dokumenty dle bodu A) 
tohoto usnesení

 Termín: 11. 10. 2021

17. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Starý: jedná se o požadavek EAZA – příspěvek od ochranářských projektů
- v rámci materiálu předkládáme jednak poskytnutí daru na tyto projekty a uzavření darovacích 
smluv
- výše příspěvku je vázána na návštěvnost ZOO
Mgr. Krsek: jak dlouho tento projekt funguje?
Ing. Starý: projekt, který je uveden jako první, trvá dlouhodobě
Mgr. Vlach: projekt je tradiční
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2113/90R/21
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
  

1. s realizací projektu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace s 
názvem „Dvě koruny ze vstupného“
2. s poskytnutím daru na ochranářské projekty dle podmínek členství Evropské asociace 
zoologických zahrad (EAZA) takto:
a) projekt Pesisir Balikpapan ve výši 207 106 Kč
b) projekt The Kukang Rescue Program ve výši 40 000 Kč
3. s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavením dárce a Nadačním 
fondem CCBC, IČ 281 88 977, se sídlem Seifertova 615/65, 130 00 Praha v postavení 
obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 207 106 Kč na 
projekt dle bodu A) 2. písm. a) tohoto usnesení
4. s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavení dárce a spolkem The 
Kukang Rescue Program, z.s., IČ 05611717, se sídlem Ostrovní 214, 500 09 Hradec 
Králové, v postavení obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 40 000 Kč na projekt dle bodu A) 2. písm. b) tohoto usnesení

B) ukládá
  

1. Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci

a) předložit návrh dle bodu A) 1.- 4. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

 Termín: 11. 10. 2021

18. Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Starý: návrh na úpravu dvou platových výměrů
- ředitelka ZŠ Jitřní Mgr. Diusová - postup do vyšší platové třídy
- ředitelka ZOO Ing. Pšenková, Ph.D. – přiznání osobního příplatku
- s účinností od 1. 10. 2021
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2114/90R/21
Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
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1. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 
277, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 10. 2021 (platový výměr č. 83/2021)
2. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 10. 2021 (platový výměr č. 84/2021)

19. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Starý: příspěvek na školské šablony, dílčí projekty
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2115/90R/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 3 458,09 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 3 458,09 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 3 
458,09 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci ve výši 1 161,59 
tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 1 
194,17 tis. Kč
- Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizaci ve výši 
451,27 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci ve výši 409,36 
tis. Kč
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- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizaci ve výši 241,70 
tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 2 015,32 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 015,32 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 2 015,32 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – 2. splátka
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 512,90 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce 
a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 512,90 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, ve výši 512,90 tis. Kč, v rámci 
operačního programu Zaměstnanost

20. Rozpočtové opatření OMOSRI – změna formy poskytnutí příspěvku pro p. o. z rozpočtu 
zřizovatele
Původní číslo materiálu: 19

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

Ing. Starý: reakce na žádost ředitele Činoherního studia – změna ve struktuře rozpočtu
- žádost, aby ušetřené prostředky mohl převést do investičního fondu na pořízení přenosného 
jeviště a reagovat za změnu struktury jednotlivých představení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2116/90R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – změna formy poskytnutí příspěvku pro p. o. z 
rozpočtu zřizovatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 000 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací – snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Činoherní 
studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
o částku 1 000 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04
– poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Činohernímu studiu města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 000 tis. Kč jako zdroje na akci „ČSUL - 
financování investičních potřeb z fondu investic p. o.“

21. FZŠ České mládeže – souhlas se záměrem realizace projektu půdní vestavby a zapojení do 
výzvy ITI IROP
Původní číslo materiálu: 20

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

Ing. Starý: reakce na žádost ředitelky Fakultní ZŠ, České mládeže – vytvoření nových odborných 
učeben, kabinety
- návrh rozpočtu na PD
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2117/90R/21
FZŠ České mládeže – souhlas se záměrem realizace projektu půdní vestavby a 
zapojení do výzvy ITI IROP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se záměrem realizace projektu půdní vestavby budovy Fakultní základní školy Ústí nad 
Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace
2. se zařazením projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení do zásobníku investičních projektů
3. se zařazením finančních prostředků na vyhotovení projektové dokumentace projektu dle 
bodu A) 1. ve výši 3 630, 00 tis. Kč do návrhu investiční části rozpočtu na rok 2022

B) ukládá
  

1. Bc. Matině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zařadit projekt dle bodu A) 1. tohoto usnesení do zásobníku investičních projektů
b) zařadit finančních prostředky dle bodu A) 3. do návrhu investiční části rozpočtu na rok 
2022
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 Termín: 30. 9. 2021

22. Doporučení poskytnutí dvou dnů placeného volna pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti
Původní číslo materiálu: 24

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

Ing. Starý: v souladu s usnesením vlády předkládáme, doporučení ředitelům příspěvkových 
organizací ze sociální oblasti, aby poskytli svým zaměstnancům 2 dny placeného volna, v případě, 
že jejich zaměstnanci podstoupili očkování proti onemocnění
COVID-19
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2118/90R/21
Doporučení poskytnutí dvou dnů placeného volna pro příspěvkové organizace ze 
sociální oblasti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) doporučuje
  

1. ředitelům příspěvkových organizací ze sociální oblasti
a) poskytnout 2 dny placeného volna zaměstnancům zařízení sociálních služeb zřizovaných 
Statutárním městem Ústí nad Labem a očkovaných vakcínou proti COVID-19 za 
předpokladu bezproblémového zajištění provozu a péče o klienty zařízení sociálních 
služeb, s možností čerpání do konce roku 2022

23. Městské služby Ústí nad Labem - výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 - Zásady řízení 
příspěvkových organizací
Původní číslo materiálu: 25

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

Ing. Starý: reakce na druhou část žádosti ředitele MS, navazujeme na předchozí jednání RM
- žádost o možnost využívat služební automobilu k osobním účelům a zároveň žádá o kompetenci 
svěřovat služební majetek svým podřízeným – v obou dvou případech je usnesení v režimu 
neschvaluje, z důvodu, že vozidlo je vázáno pravidly dotace, že je pořízeno k využívání služebních 
účelů
- v případně ostatních ředitelů svěřování služebního majetku do osobního užívání není běžné
- navrhujeme neschválit
p. Hausenblas, MBA: chápu systémovost
- některé firmy tuto službu umožňují
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- u elektromobilů nejsou náklady tak vysoké
Ing. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění

příchod PhDr. Ing. Nedvědického

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

2119/90R/21
Městské služby Ústí nad Labem - výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 - Zásady 
řízení příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost Ing. Tomáše Vohryzky, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem ze dne 19. 8. 
2021 týkající využívání svěřeného majetku k soukromým účelům a udělení plné 
kompetence řediteli organizace k rozhodování o využívání svěřeného majetku zaměstnanci 
příspěvkové organizace 

B) neschvaluje
  

1. výjimku ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací spočívající
a) ve využívání svěřeného majetku – služebního osobního automobilu k soukromým 
účelům Ing. Tomáše Vohryzka, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
b) v udělení plné kompetence Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace k rozhodování o využívání svěřeného majetku - služebních 
osobních automobilů zaměstnanci příspěvkové organizace

24. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 26

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

Ing. Starý: formální materiály, jejichž obsahem je přijetí darů
- v jednom případě se jedná o příspěvek od soukromé osoby a ve druhém případě o příspěvek od 
organizace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2120/90R/21
Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
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organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Domova
pro seniory Orlická a Azylového domu pro matky s dětmi, příspěvkové organizace, Orlická 
2893/1, Ústí nad Labem, IČ 44555270, od paní 
**************************************************************, ve výši 20 
000,00 Kč, za účelem zajištění kulturních a sportovních akcí pro klienty Domova pro 
seniory Orlická

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 27

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

Ing. Starý: identický materiál jako předchozí materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2121/90R/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, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241,
- ve výši 25 420,- Kč pro období od 21. 9. 2021 do 31. 12. 2021
- ve výši 49 610,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
b) Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace, IČ 
44553153,
- ve výši 45 240,- Kč pro období do 31. 12. 2021
- ve výši 69 600,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
c) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizace, IČ 
44553234,
- ve výši 7 204,- Kč pro období od 21. 9. 2021 do 31. 12. 2021
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- ve výši 13 360,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
d) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, IČ 
44226268,
- ve výši 75 981,- Kč pro období do 31. 12. 2021
- ve výši 158 627,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnuté dary

26. Rozpočtové opatření OMOSRI
Původní číslo materiálu: 28

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

Ing. Starý: jedná se o částku 356,95 tis. Kč na zpracování PD pro projekt Domov pro seniory 
Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o., jedná se o vestavbu mezi dvěma objekty
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2122/90R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 356,95 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 356,95 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 356,95 tis. Kč 
na investiční akci „DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu“

27. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022

- STAŽENO Z PROGRAMU

28. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.
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PhDr. Ing. Nedvědický: při budování ochranné zdi, která brání sesuvu svahu, zjistila firma, která to 
provádí, že původní konstrukce nebyla pouze betonová, ale železo betonová
- nutná změna technologie nového kotvení amerických kotev
- navrhli dvě řešení: ukončit práce – nechat přepracovat samostatně PD - vyvolat nově zakázku – 
vše opakovat
- druhá možnost: v rámci změny v průběhu stavby jsou schopni realizovat s dodavatelem změnu 
PD, žádají o prodloužení harmonogramu prací, kompenzace zhotoviteli za vícenáklady, které tam 
museli být umístěny – kontinuální postup prací
Mgr. Krsek: při zadávání PD nebylo nikde zdokumentováno, že se jedná o železobetonovou?
PhDr. Ing. Nedvědický: v předešlé PD železobeton nebyl
- to, že zhotovitel před 12 lety zakomponoval železo pro zpevnění, to nikdo netušil
p. Hausenblas, MBA: navrhuji udělat právní rozbor, prověřit, jestli nevznikla škoda
Mgr. Studenovský: promlčecí doba je 3-4 roky, nutné prozkoumat původní opravy
- mohu požádat kolegy z PO, aby to prověřili
PhDr. Ing. Nedvědický: navrhuji variantu č. I, 4. ukládá primátorovi PhDr. Ing.
Nedvědickému, prověřit možnost náhrady škody způsobené změnami v původní PD, termín do 31. 
10. 2021

Hlasování o doplněné variantě č. I.: 8, 0, 0

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

2123/90R/21
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. dokončení prací dle projektové dokumentace, s tím že dojde k prodloužení 
harmonogramu prací a kompenzacím zhotoviteli za provedené vícepráce ve výši 1 401 904 
Kč bez DPH

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

3. podání žádosti o změnu projektu na SFŽP

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) prověřit možnost náhrady škody způsobené změnami v původní projektové dokumentaci

 Termín: 31. 10. 2021

29. Smlouva o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na provozu výstražného 
systému města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 23

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

Ing. Tošovský: řeší smluvně spolupráci se Spolchemií v oblasti projektu VISO, výstražníky, které 
budou časem v majetku Spolchemie, ale v rámci projektu je budeme chvíli vlastnit my
- jako nositel projektu jsme majitelé výstražníků a přejde to na Spolchemii – nebudeme financovat 
po dobu udržitelnosti
- ve spolupráci s PO a zaměstnancem KP jsme dali dohromady smlouvy – administrativně v 
pořádku
Ing. Outlá: pro doplnění vyžádala se pomoc daňového poradce
Ing. Tošovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2124/90R/21
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na provozu 
výstražného systému města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na provozu 
výstražného systému města Ústí nad Labem

30. Nájemní smlouva
Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: nájemní smlouva se Střední průmyslovou školou stavební a Střední odbornou 
školou stavební a technickou
- jedná se o umístění anténního vysílacího systému pro projekt
- umístění v rámci VISA
Mgr. Vlach: pronájem za symbolickou částku ve výši 1 Kč
Ing. Tošovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2125/90R/21
Nájemní smlouva

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření nájemní smlouvy o umístění převaděče VISO

31. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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