
Z á p i s

z 91. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 4. 10. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
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 91. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

46. Nominace členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

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

48. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na odstranění betonových, ocelových a 
jiných pozůstatků staveb na veřejných prostranstvích
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

49. Milostivé léto
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

50. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

51. Využití služební vozidla k soukromým účelům ředitele DS Krásné Březno, p. o.
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
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Nechat hlasovat o předřazení:
- bodů č. 46 a 47 za bod č. 2 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 48 za bod č. 5 (aby materiály FO byly za sebou),
- bodu č. 49 za bod č. 6 (aby materiály PO byly za sebou),
- bodu č. 50 za bod č. 30 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 51 za bod č. 43 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).

Hlasování o předřazení: 9, 0, 0

         

Schválený program:

1. Změna obsazení Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21

2. Změna v plánu kontrolní činnosti pro r. 2021

3. Nominace členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.

4. Plnění úkolů uložených radou města

5. Rozpočtové opatření FO – zapojení peněžních darů od radních města na akci „Památné 
kameny Stolpersteine“ 

6. Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu části schválené dotace

7. Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu již poskytnuté neinvestiční 
dotace

8. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na odstranění betonových, ocelových 
a jiných pozůstatků staveb na veřejných prostranstvích - STAŽENO Z PROGRAMU

9. Zrušení opatření obecné povahy „Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad Labem, jako 
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“

10. Milostivé léto

11. Rozpočtové opatření OŽP a FO - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu pro oblast 
odpadového hospodářství

12. Rozpočtové opatření OŽP a FO – Kampaň ke změně systému odpadového hospodářství v 
Ústí n.L.

13. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP z dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

14. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP na výkon pěstounské péče

15. Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 2. etapa - dodatek č. 1

16. Jizerská 10-18 – velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

17. Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

18. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP
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19. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku 
Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně pozemků p. č. 2, 3, 7, 8, 9, 10/1, 
10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 768/1

20. Převod movitého a nemovitého majetku do správy MO ÚL - město 

21. Vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál - DPmÚL

22. Rozpočtové opatření ODM - nákup zahradního traktoru STIGA včetně příslušenství

23. Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno"

24. Darování pozemku p. č. 1017/34 v k. ú. Bukov od Ústeckého kraje

25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásné Březno od ÚZSVM

26. Zrušení věcného břemene v objektu Moskevská č. p. 1991 v k. ú. Ústí n. L.

27. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1449/133 v k. ú. Trmice

28. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Strážky u Habrovic

29. Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

30. Záměr prodeje součástí inženýrské sítě stavby „Ústí nad Labem - Střekov - kanalizační 
přípojka a ČSOV koupaliště Brná“

31. Záměr prodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Brná nad Labem

32. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1979 v k. ú. Klíše

33. Záměr prodeje pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice

34. Dodatek č.3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti

35. Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen

36. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní 
středisko města Ústí nad Labem p. o.

37. Rezignace zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace

38. Jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 
230/2, příspěvková organizace

39. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1935/79R/21 ze dne 15. 6. 2021

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

41. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

42. Rozpočtové opatření MP

43. Rozpočtové opatření OMOSRI

44. Rozpočtové opatření OMOSRI - Mariánský most - soudní spor

45. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

46. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II - Základní 
škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.
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47. Dodatek č. 1 k zřizovací listině MŠ Zvoneček a ZŠ Vojnovičova

48. Rozpočtová opatření OMOSRI

49. Využití služební vozidla k soukromým účelům ředitele DS Krásné Březno, p. o.

50. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků z Dotačního 
programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022

51. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ústí nad Labem - Požární řád

52. Různé

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

1. Změna obsazení Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: na úřad byla doručena rezignace Mgr. Lenky Jaremové na funkci předsedkyně 
Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21
- na její místo je navržena PaedDr. Květoslava Čelišová
Mgr. Krsek: kdo to navrhuje?
Mgr. Studenovský: po dohodě s Mgr. Vlachem a paní Jaremovou
Mgr. Vlach: paní Čelišová je předsedkyní Rady pro seniory
- na základě vůle Rady pro seniory doporučujeme paní Čelišovou
Mgr. Krsek: ta komise není jen pro seniory, je i pro širší spektrum obyvatel města?
Mgr. Vlach: do dnes nemají senioři v komisi zastoupení, skupina byla navrhována jednotlivými 
kluby s tím, že za náš klub přichází doporučení na návrh RM, abychom
podpořili provázanost se seniory města Ústí nad Labem, a proto navrhujeme paní Čelišovou
Mgr. Krsek: za jaký klub bude?
Mgr. Vlach: nemá afiliaci k žádnému klubu, je to předsedkyně Rady pro seniory města Ústí nad 
Labem
Mgr. Krsek: Komise sociálně zdravotní problematiky je složená z reprezentantů jednotlivých 
klubů?
Mgr. Vlach: jsou to odborníci, které nominují jednotlivé kluby
Mgr. Krsek: jsou tam zastoupeny všechny kluby?
Mgr. Vlach: v ZM máme 8 klubů a ne všechny mají své zastoupení
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Krsek: protinávrh: C) osloví kluby, které doposud nemají zastoupení v Komisi sociálně 
zdravotní problematiky a Místní agendy 21 k nominaci nového člena komise

Hlasování o protinávrhu Mgr. Krska: 3, 0, 6

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 3 Návrh byl přijat

2126/91R/21
Změna obsazení Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21

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

1. rezignaci Mgr. Lenky Jaremové na funkci předsedkyně Komise sociálně zdravotní 
problematiky a Místní agendy 21, a to k datu 30. 9. 2021

B) děkuje
  

1. Mgr. Lence Jaremové za dlouholetou práci v Komisi sociálně zdravotní problematiky a 
Místní agendy 21

C) jmenuje
  

1. PaedDr. Květoslavu Čelišovou
a) předsedkyní Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21, a to ke dne 5. 
10. 2021

2. Změna v plánu kontrolní činnosti pro r. 2021
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: navrhujeme u příspěvkové organizace MS místo kontroly hospodaření s 
veřejnými prostředky na úseku vybraných činností změnu na kontrolu následných opatření 
vyplývajících z provedené kontroly veřejných zakázek
- důvodem je, že na původně plánovanou půjde na své šetření finanční výbor, aby se činnosti 
nedublovaly a současně tak, aby byla nápravná opatření z minulé kontroly, proto navrhujeme tuto 
změnu předmětu kontroly u zmíněné organizace
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2127/91R/21
Změna v plánu kontrolní činnosti pro r. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu v plánu kontrolní činnosti na r. 2021 schváleného usnesením RM č. 1565/66R/21 
takto:
a) u příspěvkové organizace Městské služby p.o. se kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky na úseku vybraných činností mění na kontrolu následných opatření 
vyplývajících z provedené kontroly veřejných zakázek v 2. pololetí r. 2020

3. Nominace členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.
Původní číslo materiálu: 46

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

Mgr. Studenovský: nově navrhovanými zástupci Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti 
Severočeské divadlo s.r.o. jsou: Ing. Skála, Mgr. Vachková, pan Nuckolls
- podle společenské smlouvy je nutné to předložit do RM a následně do ZM
p. Hausenblas, MBA: návrh na doplnění, že děkujeme lidem, kteří tam pracovali za jejich práci
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v upraveném znění: B) RM děkuje stávajícím členům DR 
Severočeského divadla za vykonanou práci

Hlasování o upraveném návrhu: 9, 0, 0

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

2128/91R/21
Nominace členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. nominaci zástupců Ústeckého kraje do dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. takto:
a) Ing. Vlastimil Skála, nar. *************
b) Mgr. Zdenka Vachková, nar. *************
c) Filip Nuckolls, nar. *************

B) děkuje
  

1. stávajícím členům dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. za vykonanou práci

4. Plnění úkolů uložených radou města
Původní číslo materiálu: 47

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

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

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

2129/91R/21
Plnění úkolů uložených radou města

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města
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5. Rozpočtové opatření FO – zapojení peněžních darů od radních města na akci „Památné 
kameny Stolpersteine“ 
Původní číslo materiálu: 3

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

Ing. Jakubec: rozpočtové opatření v celkové částce 35,5 tis. Kč
- z důvodu poskytnutí peněžních darů od radních města a jejich zapojení do investiční části 
výdajového rozpočtu, navrhujeme finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč vrátit zpět do investiční 
rezervy
Ing. Outlá: nechala jsem si předložit veškerou dokumentaci k této záležitosti
- kameny byly proúčtovány částkou 27 068,- Kč a k tomu bylo připočteno DPH
- požádala jsem Ing. Jakubce, aby ověřil, jestli skutečně tato záležitost podléhá odvodu daně z 
přidané hodnoty?
- jelikož jsme nezisková organizace město, tak bychom to platit neměli
- navrhuji, aby 7 931,- Kč bylo dáno do rezervy a pořídily se z toho kameny na další období
- uzavírali jsme smlouvu o poskytnutí finančního daru na pořízení kamenů a tam o DPH nebyla 
žádná zmínka
Ing. Jakubec: doporučoval bych ponechat peníze v rozpočtu, a pokud se peníze uvolní, navrhuji, 
peníze použít pro stejný účel
Ing. Tošovský: máme už další jména?
Ing. Outlá: ano, máme, bylo by to doplněno o další oběti Picků z celé rodiny
PhDr. Ing. Nedvědický: rekapitulace – vrátíme peníze ODM a bereme peníze z daru na kameny – 
konzultace s daňovým poradcem, v případě, že by nevznikla povinnost DPH, tak bychom měli 
zdroje připraveny na nákup dalších kamenů
Ing. Outlá: navrhuji, i v případě, že ta povinnost vznikne, pořídit další kameny
PhDr. Ing. Nedvědický: pokud vznikne povinnost, tak nebudeme mít žádné volné zdroje a budeme 
muset to dát do rozpočtu příštího roku
Ing. Outlá: navrhuji doplnit usnesení, že finanční prostředky budou využity na pořízení dalších 
kamenů
Mgr. Krsek: vybrat lokality obětí holokaustu
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Outlá: protinávrh: doplnit o bod č. 3. využít zůstatek 7 931,- Kč na pořízení dalších kamenů

Hlasování o protinávrhu Ing. Outlé: 9, 0, 0

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

2130/91R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení peněžních darů od radních města na akci 
„Památné kameny Stolpersteine“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 35,50 tis. Kč 
takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3, o částku 35,50 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy 
(přijaté dary na památné kameny Stolpersteine)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 04, o částku 35,50 tis.
Kč na akci „Památné kameny Stolpersteine“

2. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 30 tis. Kč 
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 04, o částku 30 tis. Kč u akce 
„Památné kameny Stolpersteine“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 30 tis. Kč - 
Investiční rezerva

3. využití dosud nevyčerpané částky 7.931,- Kč na nákup dalších památných kamenů 
Stolpersteine

6. Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu části schválené dotace
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Jakubec: MO dostal v rámci schváleného rozpočtu pro letošní rok peníze na zeleň a teď chce 
část peněz ve výši 230 tis. Kč použít nejen na úhradu výdajů na VPP, jak měli v rozpočtu, ale na 
výplatu svých vlastních zaměstnanců
p. Hausenblas, MBA: ti zaměstnanci, kteří to provádějí, jsou placeni z této položky
- jedná se o peníze na zeleň, akorát se to dělá jinými silami
Ing. Outlá: informace z centrálního obvodu
- služba je pro ně drahá, budou to řešit vlastními silami
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2131/91R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu části schválené 
dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádosti MO město o změnu účelu části schválené neinvestiční dotace pro MO 
město „na zeleň“ ze dne 14.9.2021 dle přílohy důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. změnu účelu části schválené neinvestiční dotace pro MO město ve výši 230 tis. Kč z 
položky „Dotace pro MO město na zeleň – účelově určená“ na položku „Dotace pro MO 
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město na výkon státní správy a samosprávy“

2. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu neinvestiční dotace pro MO město 
ve výši 230 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 230 tis. Kč v položce 
„Dotace pro MO město na zeleň – účelově určená“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 230 tis. Kč v položce 
„Dotace pro MO město na výkon státní správy a samosprávy“

7. Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu již poskytnuté neinvestiční 
dotace
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Jakubec: rozpočtové opatření na zlepšení situace kontejnerového stání
- schválili jste dotaci pro každý MO ve výši 300 tis. Kč jako neinvestiční dotaci a oni ji chtějí 
použít jako investiční
- pod bodem B) 2. doporučeno rozpočtové opatření, kterým se změní výdaj z provozního na 
investiční
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2132/91R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu již poskytnuté 
neinvestiční dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost MO město o změnu účelu již poskytnuté neinvestiční dotace pro MO město na 
„opravy kontejnerových stání“ ze dne 23.9.2021 dle přílohy důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. změnu účelu již poskytnuté neinvestiční dotace pro MO město ve výši 300 tis. Kč u akce 
„opravy kontejnerových stání“ na investiční dotaci „Dotace pro MO město – vybudování 
kontejnerových stání“

2. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu u poskytnuté neinvestiční dotace 
pro MO město ve výši 300 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 300 tis. Kč v položce 
„Dotace pro MO město na provoz“ (opravy kontejnerových stání)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – vybudování kontejnerových stání“
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8. Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na odstranění betonových, ocelových 
a jiných pozůstatků staveb na veřejných prostranstvích

- STAŽENO Z PROGRAMU

9. Zrušení opatření obecné povahy „Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad Labem, jako 
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“
Původní číslo materiálu: 6

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

Mgr. Nováková: týká se zrušení opatření obecné povahy, které bylo vydáno 14. 2. 2019,
- na jeho základě vznikla na území města Trmice a Ústí nad Labem tzv. bez doplatková zóna – 
nově příchozí občané neměli nárok na doplatek na bydlení – zákon pomoci v hmotné nouzi
- Ústavní soud rozhodl, že daná ustanovení zákona, která umožňovala vznik těchto bez 
doplatkových zón, jsou v rozporu s ústavním pořádkem, daná ustanovení zrušil, a tudíž bylo 
potřeba zrušit i ono opatření obecné povahy a to především z toho důvodu, že v minulosti byly 
podány dvě žaloby s návrhem na zrušení uvedeného opatření
- PO vypracoval návrh zrušení opatření obecné povahy, které dal vedoucí OSS, ihned poté, co 
vyšel ve sbírce zákonů, ono zrušovací opatření obecné povahy vydá a PO informoval v tomto 
směru soud
Ing. Tošovský: nesouhlasím s tím a nevím, jak tohle nahradit
p. Hausenblas, MBA: situace řešení má – zvýšit cenu nemovitostí, ceny nájmu
Mgr. Nováková: od 1. 1. 2021 lze změnit místní koeficient, nikoli pouze na katastrálním území 
celé obce, ale lze vymezit dílčí oblasti
Ing. Outlá: je možné na bytovou jednotku?
Mgr. Nováková: ne, to nelze, pouze na číslo popisné
p. Hausenblas, MBA: pojďme tu normu připravit a udělat ji co nejdříve
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2133/91R/21
Zrušení opatření obecné povahy „Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad 
Labem, jako oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 8. 2021 sp. zn. PL. ÚS 40/17, jímž bylo 
rozhodnuto tak, že ust. § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů

2. vydání opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dne 27. 9. 2021, kterým došlo 
ke zrušení opatření obecné povahy „Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad Labem, jako 
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oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ ze dne 14. 2. 2019 č.j. 
MMUL/OKSS/23850/2019/KohM

10. Milostivé léto
Původní číslo materiálu: 49

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

Mgr. Nováková: poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu exekučního řádu, který 
zavádí možnost dlužníkům, kteří mají dluhy u veřejnoprávních subjektů se oddlužit
- akce nazvaná Milostivé léto poběží v období od 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022
- konkrétní výši dlužné jistiny je nutné zjistit u soudního exekutora, se kterým se též dlužník musí 
domluvit na způsobu označení platby a jejího správného přiřazení, tj., že se jedná o zaplacení 
jistiny dluhu či její dosud nezaplacené části a o zaplacení paušální částky nákladů exekuce
- při splnění zákonem uvedených podmínek soudní exekutor i bez souhlasu věřitele a bez návrhu 
dlužníka vydá rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení příslušenství pohledávky včetně 
nákladů předcházejících řízení a exekuci zastaví
- netýká se to daňových exekucí
- informativní materiál
- město nezná aktuální výši jistiny
p. Hausenblas, MBA: mohli bychom zvolit jiný název?
- nepůjde o léto, ale o podzim až zimu
- šlo by o změnu názvu kampaně?
Ing. Tošovský: název je podle zákona
Mgr. Krsek: chtěl bych apelovat na to, abychom leták vylepšili, aby bylo jasné, co po nich chceme, 
jaký mají udělat úkon
- vytvořit srozumitelné sdělení
- název kampaně by měl být více srozumitelný
- nabízím svoji pomoc s nějakou formulací letáku – textová a grafická pomoc
Mgr. Vlach: u těchto lidí jsou dluhy nedobytné
- prosím o dvě věci, apeluji, abychom kampaň drželi striktně v souladu se státním názvoslovím, i 
přes to, že to časově nezapadá
- komunita od června, kdy sněmovna přijala tuto novelu zákona - milostivé léto – znamená šanci 
vyhnout se dopadům exekucí
- držet jednotnou komunikační strategii se státem
- milostivé léto je pojem, který i v komunitě zatížené dluhy je rozeznatelný a lidé se s ním budou 
asociovat
- letáky připravíme, to bude ve spolupráci s lidmi, kteří pracují s touto cílovou skupinou obyvatel, 
budou srozumitelné a jasné
- doufám, že nám vyjdou vstříc i některé příspěvkové organizace např. Dopravní podnik, protože to 
jsou místa, kde letáky mohou oslovit obrovské množství lidí
Mgr. Studenovský: text je jasný a stručný tak, aby to dlužníci pochopili
- náklady na poštovné by se vyšplhaly do řádů desítek tisíc – nehospodárné
Ing. Outlá: informace proběhla v tisku, ve zprávách, využití výlepové plochy DP je dobrá volba
- aby nedošlo k nedorozumění a někdo si to nespojoval s volnočasovou záležitostí
- mohlo by tam někde zaznít, že město je připraveno eventuálně odpouštět dluhy
PhDr. Ing. Nedvědický: chceme oslovit poštu, aby rozdala letáky do schránek, opakovaný roznos
Mgr. Krsek: navrhuji zdůraznění na webových stránkách
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Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2134/91R/21
Milostivé léto

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. akci „milostivé léto“ tj. schválení novely exekučního řádu, na základě které mohou 
fyzické osoby snadněji ukončit exekuce, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. 
Ve vztahu ke statutárnímu městu Ústí nad Labem jde o pohledávky statutárního města Ústí 
nad Labem, jeho městských obvodů, jím zřízených příspěvkových organizací a právnických 
osob, v nichž má město samo či s jiným územním samosprávným celkem většinovou 
majetkovou účast.

B) souhlasí
  

1. se spuštěním informační kampaně, kterou budou dlužníci města fyzické osoby 
informováni o možnosti zastavení exekucí vedených soudním exekutorem, jejichž věřiteli 
jsou subjekty uvedené v bodě 1 tohoto usnesení pokud v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 
2022 uhradí na účet soudního exekutora nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu dluhu, 
resp. její dosud nezaplacenou část a částku 750 Kč představující paušální výši nákladů 
exekuce zvýšenou o daň z přidané hodnoty ve výši sazby 21 % (157.50 Kč), je-li exekutor 
plátcem této daně

C) ukládá
  

1. Romaně Macové, pověřené řízením Kanceláře primátora 

a) zajistit informování občanů dle bodu 2 tohoto usnesení prostřednictvím webových 
stránek města, městských novin, facebooku apod.

 Termín: 6. 10. 2021

11. Rozpočtové opatření OŽP a FO - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu pro oblast 
odpadového hospodářství
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Karpíšková: použití peněz na navýšení svozu nepořádku kolem odpadových nádob v limitu 
jednou za dva týdny navýšit na jednou týdně
- druhá položka 1 500 000 Kč by byla použita na navýšení svozu tříděného odpadu u papíru 2x 
týdně, plasty 3x týdně ve vybraných lokalitách
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p. Hausenblas, MBA: jedná se o změnu v chování, kdy dosavadní systém neumožňuje zvýšení 
množství nádob, jediné řešení je zvýšit počet svozu odpadů
- řešení přesunutí odpadových nádob na komunální odpad na pozemky majitele, což by mělo být 
součástí odpadové vyhlášky
- druhé řešení separovaných odpadů jsou polozapuštěné kontejnery, momentálně probíhá studie, 
VŘ na dodavatelskou firmu
- polozapuštěné nádoby mají modifikovaný vzhled, vyšší objem
- problém se týká celého města
- efekt na vytřídění většího množství odpadu
PhDr. Ing. Nedvědický: je to předjednané s AVE?
Ing. Karpíšková: ano, máme to předjednané

Ing. Outlá: tuto iniciativu vítám, protože když chci vyhodit separovaný odpad, tak musím počkat, 
až je nádoba prázdná
p. Hausenblas, MBA: tato informace je pravda
- pokud podstoupíme tento krok, tak to bude mít efekt na to, že se podaří vytřídit větší množství 
odpadu, což je cílem
Ing. Karpíšková: dlouhodobý problém je, že lidé nesešlapávají plasty, kartony
- na tento problém všude upozorňujeme
Mgr. Ševcovic: říkala jste, že máte přehled, kde se bude odpad svážet 2x, někde 3x, mohli bychom 
dostat souhrnnou tabulku s lokalitami?
Ing. Karpíšková: ano, pošlu tabulku všem radním
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2135/91R/21
Rozpočtové opatření OŽP a FO - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu 
pro oblast odpadového hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru v celkové výši 1 
500,00 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 1 
500,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 1 260,00 tis. 
Kč (navýšení četnosti svozu tříděného odpadu - papír, plast-kov, sklo)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 240,00 tis. 
Kč (úklid odpadu odloženého mimo odpadové nádoby - navýšení četnosti svozu)

12. Rozpočtové opatření OŽP a FO – Kampaň ke změně systému odpadového hospodářství v 
Ústí n.L.
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Původní číslo materiálu: 8
Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí

Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: vysvětlení lidem, kolik peněz stojí provozování tohoto systému, jak nakládat s 
odpady
- ne všechny odpady končí na skládce, některé se dále recyklují a využívají
- rozšíření povědomí
Mgr. Krsek: návrh na zapojení tématu vymístění popelnic z ulic
Ing. Karpíšková: mohu to tam doplnit
Mgr. Vlach: návrh na nalepení informace pro občany na popelnice – levnější varianta kampaně
Mgr. Krsek: je to určitě dobrý nápad, ale bylo by dobré, aby kampaň měla nový design
Ing. Karpíšková: samolepky zkusíme do kampaně zapojit, ale nevím, zda vystačí na všechny 
kontejnery
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2136/91R/21
Rozpočtové opatření OŽP a FO – Kampaň ke změně systému odpadového 
hospodářství v Ústí n.L.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 450,00 tis. 
Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 450,00 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 450,00 tis. 
Kč (propagační kampaň pro oblast odpadového hospodářství)

13. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP z dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: posílení mzdových prostředků v KT a HS
- jedná se o finanční prostředky, které odbor získal na základě uzavřených smluv o pěstounské péči 
včetně zdravotního, sociálního pojištění, povinných odvodů tak, abychom pokryli 100 % nákladů 
na mzdové prostředky pracovníků, kteří vykonávají přenesený výkon státní správy v oblasti 
pěstounské péče
- KT bude mít vykryté podle kvalifikovaného odhadu výdaje do konce roku na mzdy a stejně tak 
HS na výdaje
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Ing. Outlá: je to standardní záležitost? Opakuje se to?
Ing. Šťastná: ano, každý rok
- záleží, kolik máme uzavřených smluv o výkonu pěstounské péče
- Poslanecká sněmovna schválila s účinností od 1. 1. 2022 zvýšení příspěvku, do teď jsme 
dostávali 48 tis. Kč na jednu smlouvu, od nového roku budeme dostávat 54 tis. Kč
Ing. Outlá: je to částka, která je v rozpočtu každý rok?
Ing. Šťastná: přichází to každý rok
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2137/91R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP z dotace na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, odboru hospodářské správy a odboru 
sociálních věcí v celkové výši 4 464,40 tis. Kč - zapojení účelové dotace z MPSV určené 
na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro 
obce s rozšířenou působností takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 464,40 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 630,00 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 250,00 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 54,00 tis. Kč v položce 
Městský informační systém

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 460,40 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - sociálně-právní ochrana dětí

f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 930,00 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

14. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP na výkon pěstounské péče
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.
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Ing. Šťastná: pokrytí výdajů na mzdy pracovníků přenesené působnosti na výkon státní správy v 
oblasti sociálně právní ochrany
Ing. Outlá: letošní rozpočet a předchozí počítal s dotací, kterou nakonec město obdrželo, jak to 
bude příští rok?
Ing. Šťastná: od 1. 1. schválena novela zákona o sociálně právní ochraně
- padají vysoké kompetence na výkon sociálně právní ochrany
- způsob financování bude odlišný
- zpracuji žádost a ministerstvo obcím na přenesený výkon státní správy přidělí v nějaké výši 
zálohu, s tím, že po určitou část příštího roku bude muset obec finanční prostředky pokrýt, s tím, že 
ve chvíli kdy bude ukončen rok, budu muset žádat znovu o doplatek podle skutečně vyplacených 
finančních prostředků a stát nám to bude dávat
- příklad: když budu žádat o 24 mil. Kč, dostanu 50 %, což bude 12 mil. Kč, na konci roku 2022 
zjistím podle skutečnosti, že bych potřebovala ještě dalších 10 - 11 mil. Kč, tak stát nám je 
pokryje, ale pokryje je až na základě mé žádosti začátkem roku 2023 a někdy do konce dubna, 
bychom ty peníze mohli dostat
PhDr. Ing. Nedvědický: to znamená, že my se na to budeme muset připravit v rozpočtu
Ing. Šťastná: nemůžete počítat s těma 18 mil. Kč, které se teď dávali do rozpočtu po dobu dvou let
- nemohu Vám zajistit, že tolik peněz dostanu
PhDr. Ing. Nedvědický: takže my budeme mít do rozpočtu jasný Váš požadavek, z toho budeme 
moci počítat půlku, že bude vykrytá
Ing. Šťastná: já nevím pane primátore, ještě jsem neviděla parlamentní list, jak to schválili
- bude záležet na státním rozpočtu, jestli dostanu 50 %, 60 %, 70 % nebo jen 40 % nevím
- dopadá to na ty obce, které dokázaly z rozpočtu vytáhnout mnoho peněz a pak byly obce, které 
vytáhly málo, tímto zákonem na to budou mít zákonný nárok
- ti, co dostávají hodně, na to příští rok doplatí, dostanou to až příští rok
Ing. Outlá: Ústí nad Labem patří mezi jaké obce?
Ing. Šťastná: na špičce, vždy jsem ze systému dostala úplně nejvíce
Ing. Outlá: to je další problematická informace do rozpočtu, protože když se připravoval rozpočet 
na mzdy, mohli jsme počítat se 16 mil. Kč, teď tedy buď nepočítat vůbec se žádnou částkou
Mgr. Studenovský: s paní vedoucí jsme to konzultovali, s touto informací pracujeme
- víme o tom, že systém bude jiný, problematický právě v tom předfinancování
Ing. Šťastná: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 11 – 16, 18 – 30, 50: 9, 0, 0

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

2138/91R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 2 183,00 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad 
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výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 183,00 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Pěstounská péče

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 350,00 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 450,00 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 83,00 tis. Kč v položce 
Městský informační systém

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 300,00 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

15. Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 2. etapa - dodatek č. 1
Původní číslo materiálu: 11

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

2139/91R/21
Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 2. etapa - dodatek č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Londýnská - oprava konstrukce chodníku 
- 2. etapa" spočívající v prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2021

16. Jizerská 10-18 – velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 12

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

2140/91R/21
Jizerská 10-18 – velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 na akci "Velkoplošná 
oprava chodníku v ul. Jizerská u objektu
Jizerská č.p. 10 - 18, Ústí nad Labem" s dodavatelem Jan Rytíř, IČ: 67245650 upravujícího 
cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní částky 376 467,- Kč bez DPH na 
částku 526 811,- Kč bez DPH

17. Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 13

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

2141/91R/21
Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 4. 2021 na akci "Na Návsi, 
Šrámkova - velkoplošná oprava vozovky" s dodavatelem STRABAG a.s., IČ: 60838744 
upravujícího cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní částky 3 101 050 Kč 
bez DPH na částku 3 264 234 Kč bez DPH

18. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP
Původní číslo materiálu: 14

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

2142/91R/21
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 s nájemcem Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 44555601, kterým se doba opce 
prodlužuje na dobu trvání nájmu do 31. 12. 2023

2. uzavření dodatku č. 1 dle bodu A) 1. s nájemcem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem, IČO 44555601, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru
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19. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku 
Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně pozemků p. č. 2, 3, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 
10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 768/1
Původní číslo materiálu: 15

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

2143/91R/21
Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady 
zámku Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně pozemků p. č. 
2, 3, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 768/1

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku 
Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně pozemků p. č. 2, 3, 7, 8, 9, 10/1, 
10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 768/1, vše v k. ú. Krásné Březno, se zachováním 
současného vlastnického práva

20. Převod movitého a nemovitého majetku do správy MO ÚL - město 
Původní číslo materiálu: 16

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

2144/91R/21
Převod movitého a nemovitého majetku do správy MO ÚL - město 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod

a) 14 laviček umístěných v atriu magistrátu
b) pozemku p. č. 2148/3 o výměře 2148/3 m2 v k. ú. Ústí nad Labem spolu s nájemní 
smlouvou SML1019171 ze dne 31. 10. 2016 uzavřenou se Základní organizací Odborového 
svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., IČO 18383831

z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí 
nad Labem – město za podmínky schválení převodu Radou městského obvodu Ústí nad 
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Labem - město

21. Vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál - DPmÚL
Původní číslo materiálu: 18

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

2145/91R/21
Vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál - DPmÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod pozemků
a) p. č. 402/1 o výměře 529 m2, ost. plocha – jiná plocha
b) p. č. 403/1 o výměře 8462 m2, zast. plocha a nádvoří – zbořeniště
c) p. č. 403/2 o výměře 55 m2, zast. plocha a nádvoří – stavba bez čp/če, LV 959
d) p. č. 518 o výměře 236 m2, zahrada
e) p. č. 898/184 o výměře 474 m2, ost. plocha – ost. komunikace
f) p. č. 898/185 o výměře 112 m2, ost. plocha – zeleň
g) p. č. 898/210 o výměře 361 m2, ost. plocha – manipulační plocha
vše v k. ú. Všebořice, ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město do 
vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a 
majetku MmÚ

2. záměr bezúplatného vnesení pozemků
a) p. č. 402/1 o výměře 529 m2, ost. plocha – jiná plocha
b) p. č. 403/1 o výměře 8462 m2, zast. plocha a nádvoří – zbořeniště
c) p. č. 403/2 o výměře 55 m2, zast. plocha a nádvoří – stavba bez čp/če, LV 959
d) p. č. 518 o výměře 236 m2, zahrada
e) p. č. 898/184 o výměře 474 m2, ost. plocha – ost. komunikace
f) p. č. 898/185 o výměře 112 m2, ost. plocha – zeleň
g) p. č. 898/210 o výměře 361 m2, ost. plocha – manipulační plocha
vše v k. ú. Všebořice, do majetku společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., 
IČO 25013891, jako příplatek mimo základní kapitál

B) souhlasí
  

1. s převodem pozemků dle bodu A) 2. formou bezúplatného vnesení do majetku 
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO 25013891, jako příplatek 
mimo základní kapitál, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru převodu

C) ukládá
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1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

22. Rozpočtové opatření ODM - nákup zahradního traktoru STIGA včetně příslušenství
Původní číslo materiálu: 19

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

2146/91R/21
Rozpočtové opatření ODM - nákup zahradního traktoru STIGA včetně 
příslušenství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 246,80 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
243,62 tis. Kč u akce „Výměna oken areál Hoření“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 04 o částku 
3,18 tis. Kč u akce „Nákup podlahového mycího stroje – Krematorium“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04, o 
částku 246,80 tis. Kč na akci „Nákup zahradního traktoru STIGA včetně příslušenství“

23. Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno"
Původní číslo materiálu: 20

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

2147/91R/21
Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje částí pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 
1809-97-2020 jako p.č. 1167/40 o výměře 127 m2 a p.č. 1167/41 o výměře 231 m2, vše v 
k.ú. Krásné Březno, dotčených trvalým záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", 
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za cenu dle znaleckého posudku 
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č. 5609-099/21 ze dne 22. 7. 2021

2. pronájem části pozemku p.č. 771/1 v k.ú. Krásné Březno o výměře 334 m2, dotčeného 
dočasným záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", společnosti Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ: 65993390, za podmínek:
a) účel využití realizace stavby "I/62 OK Krásné Březno"
b) nájemné ve výši 50,-Kč/m2/rok bez DPH

3. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování přeložky trakčního vedení a přeložky 
metalických sdělovacích kabelů - DPMUL (SO 421, SO 461) na pozemcích p.č. 773, 771/1, 
777/9, 1167/1, 1167/16, 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, s investorem stavby společností 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 25013891, za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,-Kč

4. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování přeložky sdělovacích kabelů - TETA (SO 462) 
na pozemcích p.č. 773, 771/1, 777/9, 1167/1, 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, s 
investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím 
oprávněným společností TETA s.r.o., IČ: 47785781, za jednorázovou úhradu ve výši 
10.000,-Kč

5. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování přeložky sdělovacích kabelů - 
METROPOLNET (SO 463) na pozemcích p.č. 773, 771/1, 777/9, 1167/1, 1167/22, vše v 
k.ú. Krásné Březno, s investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 
65993390 a budoucím oprávněným společností Metropolnet, a.s., IČ: 25439022, za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč

6. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování přeložky sdělovacích vedení - THMÚ (SO 464) 
na pozemcích p.č. 773, 771/1, 777/9, 1167/1, 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, s 
investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím 
oprávněným společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 49101684, 
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč

7. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene k umístění a provozování ochránění kabelu VN-ČD (SO 410) na 
pozemku p.č. 1167/1 v k.ú. Krásné Březno, s investorem stavby společností Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností ČD - Telematika a.s., 
IČ: 61459445, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč

B) souhlasí
  

1. s prodejem
a) části pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 1809-97-2020 jako p.p.č. 
1167/40 o výměře 127 m2
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b) části pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 1809-97-2020 jako p.p.č. 
1167/41 o výměře 231 m2
c) části pozemku p.č. 1167/16 a p.č. 1167/22, označené geometrickým plánem č. 
1809-97-2020 jako p.p.č. 1167/16 o výměře 110 m2,
vše v k.ú. Krásné Březno, dotčených trvalým záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", 
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, po uplynutí zákonné lhůty 
zveřejnění záměru, za cenu dle znaleckého posudku č. 5609-099/21 ze dne 22.7.2021 ve 
výši 86.368,-Kč

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

24. Darování pozemku p. č. 1017/34 v k. ú. Bukov od Ústeckého kraje
Původní číslo materiálu: 21

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

2148/91R/21
Darování pozemku p. č. 1017/34 v k. ú. Bukov od Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím pozemku p. č. 1017/34 o výměře 916 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 
v k. ú. Bukov, včetně stavby komunikace a jejích součástí, formou darování od Ústeckého 
kraje, IČO 70892156, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za podmínky, že 
stavba komunikace včetně součástí bude předána bez závad 

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytého pozemku 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 jeho 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

25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásné Březno od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 22

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

2149/91R/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásné Březno od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemků

a) p. č. 276/9 o výměře 42 m2, ost. plocha - ost. komunikace
b) p. č. 294/14 o výměře 158 m2, ost. komunikace – ost. komunikace
c) p. č. 294/16 o výměře 163 m2, ost. plocha - ost. komunikace
d) p. č. 1168/3 o výměře 64 m2, ost. plocha – ost. komunikace
e) p. č. 1732/4 o výměře 94 m2, ost. plocha – ost. komunikace

vše v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111

2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
14/U/Kos/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

 Termín: 31. 12. 2021

26. Zrušení věcného břemene v objektu Moskevská č. p. 1991 v k. ú. Ústí n. L.
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2150/91R/21
Zrušení věcného břemene v objektu Moskevská č. p. 1991 v k. ú. Ústí n. L.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zrušení věcného břemene k bytovým a nebytovým jednotkám č. 1991/3, 1991/4, 1991/5, 
1991/6, 1991/7, 1991/8, 1991/9, 1991/10, 1991/11, 1991/501, 1991/502 v objektu č. p. 
1991 na pozemku p. č. 684, vše v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu vstupu 
statutárního města Ústí nad Labem (oprávněný) do těchto nemovitostí a do prostor 
výměníkové stanice v domě č. p. 1991 za účelem údržby, opravy a obsluhy výměníkové 
stanice s tím, že veškeré náklady uhradí povinný z věcného břemene

2. uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene s vlastníky bytových a nebytových 
jednotek v objektu Moskevská 1991/48 v k. ú. Ústí nad Labem dle listů vlastnictví 5829, 
5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5837, 4452 za podmínek dle bodu A)1.

27. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1449/133 v k. ú. Trmice
Původní číslo materiálu: 24

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

2151/91R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1449/133 v k. ú. Trmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1449/133 o výměře cca 1400 m2 v k. ú. Trmice

28. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Strážky u Habrovic
Původní číslo materiálu: 25

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

2152/91R/21
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 305/1 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. 305/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 7301 m2 
v k. ú. Strážky u Habrovic

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 305/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 7301 
m2 v k. ú. Strážky u Habrovic za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – údržba pozemku bez možnosti parkování
d) pozemek nebude oplocen
e) nájemce si před uzavřením nájemní smlouvy nechá zaměřit veřejné osvětlení k vymezení 
jeho ochranného pásma
f) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

29. Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice
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

2153/91R/21
Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. své usnesení č. 1966/82R/21 ze dne 12. 7. 2021

B) schvaluje
  

1. záměr prodeje částí pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice označené dle GP jako pozemky p. 
č. 950/2 o výměře 8 m2 a p. č. 950/3 o výměře 4 m2, oba v k. ú. Předlice za těchto 
podmínek:
a) prodejní cena ve výši min. 600,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel před podpisem kupní smlouvy uzavře nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 
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950 o výměře 63 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice
d) nabyvatel uhradí před podpisem kupní smlouvy bezdůvodné obohacení dle NOZ za 
užívání části pozemku p. č. 950 o výměře 75 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice 
bez právního titulu (63 m2 za částku 15,- Kč/m2/rok a 12 m2 za částku 50,- Kč/m2/rok)
e) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého posudku
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 950 o výměře 63 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. 
ú. Předlice za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – zahrada
d) nájemce uhradí před podpisem nájemní smlouvy bezdůvodné obohacení dle NOZ za 
užívání části pozemku p. č. 950 o výměře 75 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice 
bez právního titulu (63 m2 za částku 15,- Kč/m2/rok a 12 m2 za částku 50,- Kč/m2/rok)
e) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

30. Záměr prodeje součástí inženýrské sítě stavby „Ústí nad Labem - Střekov - kanalizační 
přípojka a ČSOV koupaliště Brná“
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

2154/91R/21
Záměr prodeje součástí inženýrské sítě stavby „Ústí nad Labem - Střekov - 
kanalizační přípojka a ČSOV koupaliště Brná“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje elektroměrného pilíře – přípojkové skříně PPS s pojistkami 40 A, který je 
umístěn na pozemku p. č. 4114/2 a čerpadla KSB Q 3,8 l/s, které je umístěno na pozemku 
p. č. 4114/1, vše v k. ú. Brná nad Labem, které jsou součástí inženýrské sítě stavby „Ústí 
nad Labem - Střekov - kanalizační přípojka a ČSOV koupaliště Brná“, pro společnost 
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, za těchto podmínek:
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a) kupní cena elektroměrného pilíře ve výši 15.141,- Kč bez DPH
b) kupní cena čerpadla ve výši 1,- Kč bez DPH
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

2. uzavření kupní smlouvy dle bodu A) 1. se společností Severočeská vodárenská 
společnost a. s., IČO 49099469, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru prodeje

31. Záměr prodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Brná nad Labem
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

2155/91R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 960 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 2548 m2 v 
k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 750,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) využití pozemku – vybudování příjezdové cesty, volně přístupné, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) nabyvatel si před převodem nechá zaměřit veřejné osvětlení, na jehož základě bude 
zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ústí nad Labem
f) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v chráněné krajinné oblasti 
České středohoří a na území archeologických nalezišť – ÚAN III.
g) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu
h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

32. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1979 v k. ú. Klíše
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

2156/91R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1979 v k. ú. Klíše
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1979 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Klíše za účelem 
zřízení parkovacích míst pro vozidla 

33. Záměr prodeje pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice
Původní číslo materiálu: 30

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

2157/91R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 585 o výměře 161 m2 v k. ú. Božtěšice pro vlastníka 
přilehlého pozemku p. č. 587 v k. ú. Božtěšice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 180.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

34. Dodatek č.3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
Původní číslo materiálu: 50

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

2158/91R/21
Dodatek č.3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č.899-23727-15 o pojištění odpovědnosti, z 
důvodu rozšíření pojištění na výkon činnosti poskytovatele služby péče o dítě v dětské 
skupině dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, bez 
navýšení pojistného
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35. Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Dařílek: po schválení metodiky v RM stále vedeme jednání s jednotlivými správci sítí k 
doprecizování metodiky
- úprava vychází z toho, že pro výpočet jsme použili univerzální koeficient míry užitku ve výši 
jedna
- rozdělení na jednotlivé oddíly infrastruktury, stanovení základní ceny
- vypočítání koeficientu podle typu inženýrské sítě
- při výpočtu zasažené plochy, kterou jsme do metodiky doplnili u jednání, že v odůvodněných 
případech a v případě zájmů města nebude při určení šíře plochy pro určení náhrady za zřízení 
věcného břemene ochranné pásmo započítáno
p. Hausenblas, MBA: mám informaci, že jsme prohráli soud s nějakým letitým operátorem
Ing. Dařílek: o prohraném sporu nevím
- vedou se dvě řízení o vyvlastnění, jedno se vede v Děčíně, jedno na úřadě
v Lovosicích
- jedná se o spor se společností TETA
- nařknutí, že bereme výpalné jako město
- určení manipulačního pásma, abychom došli ke shodě
p. Hausenblas, MBA: mluvíte o dvou lokacích, které jsou mimo Ústí nad Labem
Ing. Dařílek: ne, jedná se o VB v Neštěmicích – tento spor vede vyvlastňovací úřad v Děčíně
- druhý spor je na Severní Terase – vyvlastňovací řízení vede úřad v Lovosicích, právě proto, že 
magistrát nemůže vést řízení o vyvlastnění s ohledem na podjatost
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2159/91R/21
Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje s účinností od schválení tohoto usnesení
  

1. úpravu Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění 
inženýrských sítí do pozemků ve vybraném majetku města, schválené usnesením Rady 
města Ústí nad Labem č.1972/82R/21 ze dne 12. 7. 2021

36. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní 
středisko města Ústí nad Labem p. o.
Původní číslo materiálu: 31

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

Ing. Kohl: 8. 9. 2021 přišla žádost od Kulturního střediska o příspěvek na realizaci akce „XXV. 
Mezinárodní jazz + blues festival Ústí nad Labem
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- snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS o částku 160 tis. Kč, v položce Oblast 
kultury
- při projednávání rozpočtu pro tento rok na tuto akci nebyla přiznána žádná částka
- návrh na přesun 220 tis. Kč do rozpočtu OMOSRI
- akce se koná od 22. – 23. 10., náklady jsou 400 tis. Kč, jsou zasmluvněni umělci z Anglie
Mgr. Krsek: nestandardní materiál, postup, neměl jsem žádné podklady
- proč to Kulturní středisko neřešilo s předstihem?
- návrh usnesení rozšířit o data
- příspěvková organizace by měla dostat výtku
- jakým způsobem by to Kulturní středisko řešilo, kdyby na odboru kultury žádné peníze nezbyly
přizván pan Dostál: zájem o festival je veliký, jedná e o tradiční záležitost
- vše může ovlivnit zdravotní situaci
- já mám festival dokonale připravený, ale bez jediné smlouvy, musím vyčkat na Vaše rozhodnutí
- vše se může změnit během jednoho rozhodnutí vlády
- jestli zdravotní situace umožní to, aby akce proběhla, tak je to vynikající
- pokud by se situace změnila tak, že by akce proběhnout nemohla, tak festival dělat nebudeme a 
peníze vrátíme
- v roce 2005 jsme prvních šest lístků prodali do Dánska a čtyři do Estonska
- na festival jezdili lidé z celé republiky, festival přivedl stovky vynikajících umělců, z nichž 
musím vyzdvihnout James Caufield trio – nejlepší trio na světě, James Caufield největší kytarista 
na světě
Mgr. Krsek: nezpochybňuji kvalitu Vašeho festivalu
- zpochybňuji to, jakým způsobem jste se to rozhodl financovat – na poslední chvíli
- proč jste tuto věc neřešil s předstihem?
p. Dostál: čekali jsme do poslední chvíle na vládní nařízení, obava z rozšíření covidových opatření
PhDr. Ing. Nedvědický: pokud to bylo vždy v rozpočtu Kulturního střediska, proč pro to tam 
nebylo pro tento rok?
- když jste měl obavy, jak to dopadne z hlediska možnosti vystupovat v rámci Kulturního střediska, 
proč jste o to nepožádal do rozpočtu města, alespoň jako samostatnou položku kulturního 
festivalu?
Ing. Kohl: při projednávání rozpočtu se to z rozpočtu vyškrtlo, asi vzhledem k úsporám došlo ke 
krácení
- na tento festival prostředky vyčleněny nebyly
Mgr. Vlach: peníze tam nebyly, vy jste to věděl
- festival uznávám jako kvalitní, podpořím ho, ale shoduji se s kolegou, že načasování je nešťastné 
a ta forma je tristní, bavím se o DZ
Mgr. Ševcovic: je možné, že i teď na podzim nebudou kulturní aktivity povolené
- mohl pan Dostál přijít dříve, souhlasím, ale asi čekal, jak se bude vyvíjet covidová situace
- proces žádosti se dostal sem na jednání
- rok je v plánování aktivit velmi složitý
pí Lazarová: pan Dostál vše připravoval a čekal, jak to bude s opatřeními
Mgr. Krsek: kolik byl standardní příspěvek města v předchozích letech?
Ing. Kohl: příspěvek města byl 500 tis. Kč
Mgr. Krsek: dnes je rozpočet celé akce 400 tis. Kč a 220 tis. Kč je příspěvek města
Ing. Kohl: žádost byla na 250 tis. Kč, ale v našem rozpočtu je 220 tis. Kč
Mgr Krsek: navrhuji doplnit DZ o data
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 9, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2160/91R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro 
Kulturní středisko 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 v celkové výši 220 tis. Kč takto:

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

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 160 tis. Kč, v položce Oblast kultury

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Kulturnímu 
středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 220 tis. Kč na realizaci akce „XXV. 
Mezinárodní jazz+blues festival Ústí nad Labem 2021“

B) ukládá
  

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

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

 Termín: 31. 12. 2021

37. Rezignace zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 32

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

Ing. Kohl: obdrželi jsme rezignaci Mgr. Krska na funkci člena ve školní radě FŽŠ
- v materiálu je, že RM bereme na vědomí rezignaci
Mgr. Krsek: hlásím podjatost, proto se zdržím hlasování
- rezignaci jsem podal z časových problémů
- našel jsem náhradu
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

2161/91R/21
Rezignace zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rezignaci Mgr. Martina Krska na funkci člena ve školní radě Fakultní základní školy Ústí 
nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace ke dni 23. 9. 2021

38. Jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 
230/2, příspěvková organizace
Původní číslo materiálu: 33

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

Ing. Kohl: návrh na jmenování je zástupce PRO Ústí! paní Jana Kočárková Maredová
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 34 – 39, 41 - 43

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

2162/91R/21
Jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

1. Janu Kočárkovou Maredovou

a) zástupcem zřizovatele do školské rady Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, 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

39. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1935/79R/21 ze dne 15. 6. 2021
Původní číslo materiálu: 34

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

2163/91R/21
Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1935/79R/21 ze dne 15. 6. 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1935/79R/21 ze dne 15. 6. 2021 v plném znění 

B) souhlasí
  

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 
organizace, IČ 44553412, do veřejného grantového řízení „Oranžové hřiště“ vyhlášeného 
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační příspěvek ve výši 
299 860,99 Kč vč. DPH na vybudování workoutového hřiště

2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu B) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace

3. s výstavbou workoutového hřiště dle bodu B) 1. tohoto usnesení na pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem s parcelním číslem 15/1, a jeho provozu 
minimálně na dobu 5 let

40. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví 
příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 35

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

2164/91R/21
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Kulturního střediska města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
00673803, od Nadačního fondu Severočeská voda, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice, IČ 
08170681, ve výši 30 000,00 Kč na pořádání XXV. ročníku Mezinárodního jazz a blues 
festivalu Ústí nad Labem 2021

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 34 z 43



B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

41. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 36

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

2165/91R/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 1 378,- Kč pro období do 31. 12. 2021
- ve výši 3 146,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

42. Rozpočtové opatření MP
Původní číslo materiálu: 37

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

2166/91R/21
Rozpočtové opatření MP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 1 154,25 tis. Kč – 
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zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí 
nad Labem 2, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014833, takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 154,25 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 154,25 tis. Kč 
v položce Asistenti prevenci kriminality v Ústí nad Labem

43. Rozpočtové opatření OMOSRI
Původní číslo materiálu: 38

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

2167/91R/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 4 828 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 4 828 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 4 828 tis. Kč v položce Oprava a údržba

44. Rozpočtové opatření OMOSRI - Mariánský most - soudní spor
Původní číslo materiálu: 39

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

2168/91R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - Mariánský most - soudní spor

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
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výši 869,70 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku
869,70 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OPRI - PD"
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení přípravy a realizace 
investic o částku 869,70 tis. Kč, v položce Ostatní výdaje oddělení

45. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 41

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

2169/91R/21
Rozpočtové 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 852,45 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 852,45 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 
852,45 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizaci ve výši 
519,51 tis. Kč
- Mateřské škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové organizaci ve výši 
332,94 tis. Kč

46. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II - 
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.
Původní číslo materiálu: 42

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
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2170/91R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II 
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 49 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 49 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 49 tis. Kč, v 
položce Finanční vypořádání

47. Dodatek č. 1 k zřizovací listině MŠ Zvoneček a ZŠ Vojnovičova
Původní číslo materiálu: 43

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

2171/91R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině MŠ Zvoneček a ZŠ Vojnovičova

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 12. 2021
  

1. se změnou zřizovací listiny
a) Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, formou 
dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 8. 11. 2021
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48. Rozpočtová opatření OMOSRI
Původní číslo materiálu: 40

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

Bc. Žirovnická: jedná se o RO, kdy převádíme v rámci odboru nevyčerpané finanční prostředky z 
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“ na akci „Revitalizace ulice Nová II. 
etapa“
Mgr. Krsek: návrh na úpravu v DZ
- dohodli jsme se na tři etapy, třetí etapa budou cyklistické úpravy
Bc. Žirovnická: nejde to
- třetí etapa bude samostatně vyprojektovaná
- „Revitalizace ulice Nová“ má jednu PD rozdělenou na dvě části a na tu je vydáno stavební 
povolení
- dohodli jsme se, že tyto dvě etapy dokončíme a nezávisle potom vyprojektujeme třetí část, kde se 
budou řešit cyklopruhy + parkoviště u školy + odstavná plocha pro IZS u ZŠ Nová
Ing. Outlá: původně jsme počítali s částkou 1 700 tis. Kč a nyní navyšujeme o 600 tis. Kč
Bc. Žirovnická: podchod navyšujeme 600 tis. Kč, „Revitalizace ulice Nová“ 1 700 tis. Kč
- první etapu – podchod navyšujeme o 600 tis. Kč
- druhou etapu - zúžení navyšujeme o 1,7 mil. Kč
Ing. Outlá: máme možnost do VŘ počítat s navýšením ceny - inflační doložka
Bc. Žirovnická: realizace podchodu byla plánována na půl roku a ulice Nová na rok
Ing. Outlá: můžeme využít institut inflační doložky při zadávání VZ, že pokud se zvyšují ceny ve 
stavebnictví, tak s tím můžeme počítat v zadávací dokumentaci a mít tam možnost i s ohledem na 
vývoj cen ve stavebnictví, reagovat pružně na navýšení cen
- zákon o veřejných zakázkách
- zatím to nevyužíváme
Ing. Tošovský: došlo k přesnému přepočítání podle nejnovějšího ÚRS
Ing. Outlá: tuto možnost jsme nevyužívali, město by na to mohlo reagovat při zadávání VZ, že se 
tam přesně popíše mechanismus, kdy k navýšení té ceny může dojít
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2172/91R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic v celkové výši 2 300,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 2 300,00 tis. 
Kč u akce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 600,00 tis. Kč 
na akci „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 1 700,00 tis. 
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Kč na akci „Revitalizace ulice Nová II. etapa“

49. Využití služební vozidla k soukromým účelům ředitele DS Krásné Březno, p. o.
Původní číslo materiálu: 51

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

Bc. Žirovnická: jedná se o využití služební vozidla k soukromým účelům ředitele DS Krásné 
Březno, p. o.
Mgr. Vlach: pan ředitel se na nás obrátil s tím, že má problém s tím, že se mu rozbil osobní vůz, 
než přijde nový, požádal RM o možnost zápůjčky služebního vozu na dva měsíce
- pan ředitel dojíždí z Litoměřic, komplikuje mu to dopravu
- já osobně s žádostí souhlasím, na dobu omezenou
Ing. Outlá: nemám s tím problém, aby byla možnost využívat služební vůz i k soukromým účelům, 
tam jsou samozřejmě pravidla, platí se 1 % z pořizovací ceny jako daň
- nutná příslušná evidence o provozu pohonné hmoty, které byly pro soukromé účely, musí být 
zaplaceny jako soukromý výdaj
p. Hausenblas, MBA: služební vozidlo je důležitý motivační prvek pro řadu lidí, v jiných 
organizacích je to běžné
- možnost udržení kvalitních lidí
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení varianta I: RM bere na vědomí žádost pana ředitele a 
neschvaluje, varianta č. II: RM bere na vědomí žádost pana ředitele a schvaluje
Mgr. Vlach: dávám doporučení hlasovat o variantě č. II

Hlasování o variantě č. II: 9, 0, 0

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

2173/91R/21
Využití služební vozidla k soukromým účelům ředitele DS Krásné Březno, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost Ing. Jaroslava Marka, ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové 
organizace ze dne 21. 9. 2021 týkající se přidělení služebního vozidla Škoda Roomster SPZ 
4U9 8307 k osobnímu užívání

B) schvaluje
  

1. výjimku ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací spočívající 
v přidělení služebního vozidla Škoda Roomster SPZ 4U9 8307 k osobnímu užívání Ing. 
Jaroslava Marka, ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové organizace na 
dobu určitou do 31. 12. 2021 za předpokladu dodržení zákonných předpisů
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50. Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků z Dotačního 
programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022
Původní číslo materiálu: 44

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

pí Macová: předkládáme ke schválení dotace pro čtyři subjekty
- vyžádali jsme písemně žadatele Volejbal Ústí nad Labem o vyjádření k problematice dublování 
dotace
Mgr. Krsek: šlo o dublování dotace a bylo prokázáno, že dotace skutečně dubluje, tak jsme ho 
vyřadili?
pí Macová: ne, zatím jsme ho vyzvali písemně s pomocí PO, aby toto předložil, abychom ho 
nediskriminovali úplně
- v případě, že dublování nebude potvrzeno písemně, bude předložen další materiál a Volejbal 
bychom schválili
- pokud bude dublování potvrzeno, tak to nebude schváleno
Mgr. Krsek: on nebyl schopen v mezičase dodat tuto informaci?
pí Macová: dopis odcházel teprve minulý týden, není to chyba na jeho straně
- nebylo prokazatelné, že se jedná o tu samou akci
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2174/91R/21
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků z 
Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad 
Labem 2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 pro období 2021/2022 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu v 
Příloze č. 2 Důvodové zprávy s následujícími žadateli:

a) Střek-ON, z.s. (IČ: 08105740) na projekt „Děti, pojďte ven“ ve výši 30.000,- Kč
b) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem (IČ: 
70901562) na projekt „Úprava prostor k setkávání veřejnosti“ ve výši 30.000,- Kč
c) Klub vodáků Střekov, z.s. (IČ: 70890480) na projekt „Dětský den v loděnici“ ve výši 
30.000,- Kč
d) Klub vodáků Střekov, z.s. (IČ: 70890480) na projekt „Den otevřených dveří v loděnici“ 
ve výši 30.000,- Kč

2. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického 
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rozvoje a investic ve výši 30 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 30 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, 
Keplerova 782/26, příspěvková organizace (IČ: 70200998) ve výši 30 tis. Kč na projekt 
„Hop a skok – zdravý rok“, který bude realizován v rámci 16. kola Dotačního programu 
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2021/2022

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 pro období 2021/2022 následujícímu žadateli:

a) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 05612951) na projekt „BLOKUJEME BURGRY“ ve 
výši 30.000,- Kč

51. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ústí nad Labem - Požární řád
Původní číslo materiálu: 45

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o změnu v požárním řádu, která reflektuje na všechny zákonné 
normy, prošla hasičskou a právní kontrolou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2175/91R/21
Obecně závazná vyhláška statutárního města Ústí nad Labem - Požární řád

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem OZV v předloženém znění

52. Různé
Diskuse neproběhla.
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Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Ing. Eva Outlá, náměstkyně 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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