
Z á p i s

z 92. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 18. 10. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

Zapisovatelé: Bc. Liana Wagnerová, 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 92. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

29. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby zeleně v Městských sadech, Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby komunikací a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
poskytování úklidových služeb
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

30. Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

31. Souhlas s podáním žádosti ZŠ Školní náměstí do grantového programu O2 Chytrá škola
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

32. Podpora jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

33. Rozpočtová opatření FO v příjmové části rozpočtu
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

34. Revokace usnesení RM č. 1522/62R/20 ze dne 7. 12. 2020 a rozhodnutí o rozdělení dosud 
nerozděleného zisku minulých let společnosti Metropolnet, a.s. ve výši 5 mil. Kč
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Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

35. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

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

37. Žádosti městského obvodu Střekov o navýšení rozpočtu pro rok 2022 a roky následující
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

38. Vypořádání výtek veřejnosti k systému rezidenčního parkování na Klíši
Předkládá: Mgr. Martin Krsek, radní města

Nechat hlasovat o předřazení: 9, 0, 0
- bodu č. 29 za bod č. 12 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 30 a 31 za bod č. 25 (aby materiály OMOSRI byly za sebou),
- bodu č. 38 za bod č. 29 (aby materiály ODM byly za sebou).

Hlasování o úpravách v programu: 9, 0, 0

Na stůl byly předloženy body:

- materiál č. 35 – tabulková část

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 25

Podpora řešení v MHD v obvodu Neštěmice (ústní informace)
K tomuto bodu byli přizváni:
- Bc. Yveta Tomková, starostka MO Neštěmice
- Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
- Bc. Martin Prachař, předseda představenstva DPmÚL

Bc. Tomková: jedná se o problematiku černých pasažérů v Neštěmicích, na sídlišti Mojžíř a v 
Krásném Březně u pivovaru. Lidé nechtějí jezdit MHD, raději jedou OA.
PhDr. Ing. Nedvědický: inicioval jsem setkání paní starostky s vedením DPmUL a MP, obsahem 
bylo vyhledat především lidské zdroje pro toto řešení
Bc. Prachař: iniciativa paní starostky a pana primátora dala podnět ke změně kontroly cestujících v 
MHD, která začne platit příští týden a spočívá v tom, že proběhne kontrola již před nastoupením 
do vozidla. Změna se dotkne velké skupiny občanů. Půjde o různé vlny kontrol, které budou 
nepředvídatelné a nepůjdou vykalkulovat dopředu.
Ing. Bakule: neplacení jízdného může kontrolovat jen revizor, nikoliv strážník MP. Proto bude 
strážník fungovat jako doprovod revizora. Primárně se bude kontrolovat směr Neštěmice, ale tyto 
kontroly budou probíhat i jinými směry. Vedle společných kontrol bude MP kontrolovat svoje, tedy 
bezpečnost v MHD.
Mgr. Krsek: jakým způsobem to ovlivní činnost MP a jak se bude řešit cestující, který si chce 
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koupit jízdenku až uvnitř vozu.
Ing. Bakule: měsíčně kontroluje MHD 64 strážníků, nečiní to problém a není to práce přesčas
Bc. Prachař: v případě, že se vyskytne občan, který si chce koupit jízdenku ve vozidle, tak revizor 
nastoupí a zkontroluje si to.
Bc. Tomková: je to velký problém a řešit se to musí, ten problém bobtná a není možné to nechat 
neřešené
Mgr. Krsek: může si občan koupit jízdenku u něho před nastoupením?
Bc. Prachař: není to možné, asi to nebude fungovat v lokalitě, o které se tu bavíme. Až se kontroly 
rozběhnou, čekám podněty od občanů, kde všude se tento palčivý problém vyskytuje a kde je ještě 
třeba rozšířit kontroly
Mgr. Ševcovic: není možné uvažovat o nastoupení předními dveřmi? Bylo by to jednodušší, 
některá města už to mají zavedené roky
Bc. Prachař: problém by byl ve špičkách, nástup předem by rozbil celý grafikon. Řidič není 
schopen vystoupit z vozidla a řešit s lidmi problém.
PhDr. Ing. Nedvědický: je to ještě složitější proto, že jsme součástí DÚK a všechno by se muselo 
měnit.
Mgr. Ševcovic: nástup předními dveřmi by byl i trochu psychologický a spoustu lidí by odradil. 
Jiná, daleko větší města to mají a taky určitě musela řešit grafikon a návaznost na DÚK.
Bc. Prachař: také se tím zabýváme, musíme si lidi vychovat a neříkáme, že do budoucna to nepůjde
Mgr. Ševcovic: je možné, že rodiny školáků se budou vymlouvat, že nemohou poslat děti do školy, 
protože nemají kupon.
Bc. Prachař: budeme to vyhodnocovat, ale školáci mají jízdné téměř symbolické, tak mohou mít 
zaplaceno všichni
Ing. Outlá: máme analýzu, ze které můžeme vycházet? Podporuji nástup předními dveřmi, bylo by 
to efektivní.
Bc. Prachař: máme, nástupem předem neušetříme
Bc. Tomková: děti, které chronicky doklad nemají, to by se mělo řešit na ospodu a mělo by to být 
následně i výchovné
Bc. Prachař: pokud se najde dítě, které kupon zapomene, bude po kontrole si dávat větší pozor
Ing. Tošovský: kam chodí ty děti do školy? Do Hluboké?
Bc. Tomková: ne, do Mojžíře. Ale problém se týká odpoledního času po škole, kdy děti jezdí 
nekontrolovatelně po městě zadarmo a dělají nepořádek.
Ing. Tošovský: nechci, aby se moje děti krčily v koutě autobusu a bály se jezdit
Hausenblas, MBA: děkuji za rychlou reakci. Nástup předem ovlivní délku nástupu a bude problém 
i s délkou jízdy celé linky. Pokud nebudeme řešit, budou lidé jezdit auty a DP zase přijde o peníze. 
Preferuji navrhované opatření jako permanentní.
Bc. Tomková: sídliště Jindřicha Plachty by mělo být rozhodně kontrolováno permanentně.
PhDr. Ing. Nedvědický: nástup předem funguje ve většině velkých měst po celém světě, proč to 
nebude fungovat tady?
Pí Nováková: potvrzuji slova paní starostky Tomkové, neumí se chovat nejen děti, ale i dospělí. 
Situace je opravdu strašná. Udělejme razantní opatření.
Mgr. Vlach: bezpečnost v dopravě je opravdu problém. DP musí rychle pracovat ve spolupráci s 
námi a MP na tom, aby přišla s řešením.
Mgr. Krsek: Varuji před prosazováním nástupu předními dveřmi u trolejbusů. Už nyní zažívám na 
vlastní kůži jako pravidelný cestující MHD problém téhož u autobusů. Ve špičkách se cestující 
musí doslova prodrat do zadní částí autobusu, neboť mnozí přirozeně nepostupují a ucpávají 
uličky. Neúměrně se tím prodlužuje nastupování, tím i délka jízdy a obecně komfort cestujících 
notně trpí. Tímto krokem by město ve jménu boje proti černým pasažérům trestalo tu platící 
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většinu.
Bc. Prachař: děkuji panu řediteli Bakulemu za rychlé řešení a spolupráci. Vypracujeme analýzu 
změny grafikonu a vy se pak rozhodnete, jak postupovat.
Bc. Tomková: podnět daný na posledním ZM jsem dala po následné konzultaci s panem 
primátorem. Navržený systém by neměl jízdy zdržovat, protože do autobusu už nenastoupí občané 
bez platné jízdenky.
PhDr. Ing. Nedvědický: prosím pana Prachaře o zaslání modelu, který bude sloužit jako podklad na 
zítřejší tiskové konferenci a zároveň prosím, zda byste na ni přišli a pomohli prezentovat návrh 
médiím.

Schválený program:

1. Smlouva o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na mobilní telekomunikační 
služby pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace a městské 
obvody

2. Vyhlášení veřejné zakázky „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
p. o.“

4. Smlouvy o využití obecního systému OH pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení, 
Dohoda o ukončení výpůjčky přístřešku

5. Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - 
2031

6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 834/12 v k. ú. Brná 
nad Labem

7. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3593/3 v k. ú. Střekov

8. Návrh na pořízení Územní studie "Dopravní uzel pod Větruší v Ústí nad Labem" z vlastního 
podnětu

9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2012 – Basketbalový klub

10. Pronájem částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov

11. Záměr prodeje pozemků p. č. 4814/1 a 4814/3 v k. ú. Ústí nad Labem - STAŽENO Z 
PROGRAMU

12. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Dolní Zálezly

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby zeleně v Městských sadech, Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby komunikací a Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o poskytování úklidových služeb

14. Vypořádání výtek veřejnosti k systému rezidenčního parkování na Klíši

15. Dotace v oblasti SPORTU 2021 - Blades Ústí nad Labem, z. s.

16. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem 2021 - zvýšené náklady za využití 
ledové plochy

17. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem 2021 - CZECH BOXING 
MANAGEMENT s. r. o.
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18. Žádost o posunutí splatnosti zápůjčky peněz - Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění 
lidem, o. p. s.

19. Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Změna)

20. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a ZpDVPP 

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

22. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Licence Microsoft pro školská zařízení

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

24. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci

25. Stanovení platu ředitele MŠ 5. května 53 a ředitelky MŠ Karla IV. 

26. Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky

27. Souhlas s podáním žádosti ZŠ Školní náměstí do grantového programu O2 Chytrá škola 

28. Souhlas s vyřazením movitého majetku svěřeného Činohernímu studiu Ústí nad Labem, p.o.
 - STAŽENO Z PROGRAMU

29. Informace o výsledku dotačního řízení na projekt Pečovatelská služba – pořízení 2 ks 
automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb 

30. Rozpočtové opatření KT, MP a OHS

31. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

32. Rozpočtové opatření KP

33. Podpora jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje

34. Plnění úkolů uložených radou města

35. Rozpočtová opatření FO v příjmové části rozpočtu

36. Revokace usnesení RM č. 1522/62R/20 ze dne 7. 12. 2020 a rozhodnutí o rozdělení dosud 
nerozděleného zisku minulých let společnosti Metropolnet, a.s. ve výši 5 mil. Kč

37. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 

38. Žádosti městského obvodu Střekov o navýšení rozpočtu pro rok 2022 a roky následující

39. Různé

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

1. Smlouva o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na mobilní telekomunikační 
služby pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace a městské 
obvody

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

Mgr. Nováková: město 1 x za 4 roky soutěží pro všechny subjekty najednou, z důvodu úspory 
financí
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- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2176/92R/21
Smlouva o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na mobilní 
telekomunikační služby pro statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené 
příspěvkové organizace a městské obvody

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné 
zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ústí nad 
Labem, jím zřízené příspěvkové organizace a městské obvody, dle přílohy důvodové 
zprávy tohoto usnesení

2. Vyhlášení veřejné zakázky „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: jedná se o výměnu 322 oken
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2177/92R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – 
I. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4 198 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. 
etapa“

B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „DS 
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Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „DS 
Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOSRI
b) Břetislav Sedláček, technik provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Petra Stožická, referent oddělení správy pohledávek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO

3. Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
p. o.“

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

Mgr. Nováková: jedná se opět o výměnu oken, kdy zakázka bude realizována až o příštích letních 
prázdninách, tedy v roce 2022
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2178/92R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, 
Vinařská 1016/6, p. o.“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4 420 000,- Kč 
bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, 
Vinařská 1016/6, p. o.“
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B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Výměna 
výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“, včetně případného 
vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Výměna 
výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Břetislav Sedláček, technik provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOSRI
b) Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Petra Stožická, referent oddělení správy pohledávek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO

4. Smlouvy o využití obecního systému OH pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení, 
Dohoda o ukončení výpůjčky přístřešku

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

Ing. Karpíšková: smlouvy se mění z důvodu nové legislativy, pro město nevyplývají žádné nové 
povinnosti
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2179/92R/21
Smlouvy o využití obecního systému OH pro zpětný odběr odpadních 
elektrozařízení, Dohoda o ukončení výpůjčky přístřešku

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný 
odběr odpadních elektrozařízení mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
ASEKOL a.s. dle přílohy důvodové zprávy
2. uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný 
odběr odpadních elektrozařízení
(stacionární kontejnery) mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností ASEKOL 
a.s. dle přílohy důvodové zprávy
3. uzavření dohody o ukončení výpůjčky přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení – SD 
Křižíkova

5. Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - 2031
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: materiál prošel veřejnou debatou, byl konzultován s několika městy, státním 
fondem rozvoje bydlení a ministerstvem práce a sociálním věcí
Mgr. Vlach: děkuji za předložení tohoto materiálu, který dává najevo, že město byty kupovat chce
Mgr. Krsek: děkuji za důsledné projednání se všemi subjekty
Mgr. Ševcovic: materiál je čitelný, srozumitelný, chtěl bych poděkovat za jeho zpracování
Mgr. Jaremová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2180/92R/21
Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu statutárního města Ústí nad Labem 
2021 - 2031

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s návrhem strategického dokumentu "Koncepce bydlení a rozvoje bytového fondu 
statutárního města Ústí nad Labem 2021 - 2031"

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dokumentu dle bodu A) ke schválení Zastupitelstvu města

 Termín: 20. 12. 2021

6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 834/12 v k. ú. Brná 
nad Labem

Předkládá: Bc. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.
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Bc. Filáčková: je to opakovaná žádost o zrušení komunikace, bude se to prověřovat při tvorbě 
nového ÚP
Ing. Tošovský: mám s tím problém, je tam spousty míst, historických průchodů, která jsou opatřena 
řetězem a proto tudy nejde procházet
PhDr. Ing. Nedvědický: víme, že se to tam rozprodává, ne?
M. Lazarová: průchody a uličky jsou hlavně pro lidi, kteří nevyužívají auta
Bc. Filáčková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2181/92R/21
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 834/12 v k. 
ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s návrhem Karla Branda, Kateřiny Brandové, Miroslava Hofmana, Ester Hofmanové, 
Mgr., Bc. Tomáše Musila na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 
834/12 v k. ú. Brná nad Labem

B) ukládá
  

1. Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh Karla Branda, Kateřiny Brandové, Miroslava Hofmana, Ester 
Hofmanové, Mgr., Bc. Tomáše Musila na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem 
na p. p. č. 834/12 v k. ú. Brná nad Labem zastupitelstvu města

 Termín: 8. 11. 2021

7. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3593/3 v k. ú. Střekov
Předkládá: Bc. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.

Bc. Filáčková: je to velká lokalita, která by se musela celá prověřit, to území není dostatečně 
vybaveno infrastrukturou a v případě souhlasného stanoviska do budoucna by to město teď zatížilo
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2182/92R/21
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Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3593/3 v k. 
ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s návrhem Josefa Horálka na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 
3593/3 v k. ú. Střekov,

B) ukládá
  

1. Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit návrh Josefa Horálka na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. 
p. č. 3593/3 v k. ú. Střekov zastupitelstvu města

 Termín: 8. 11. 2021

8. Návrh na pořízení Územní studie "Dopravní uzel pod Větruší v Ústí nad Labem" z 
vlastního podnětu

Předkládá: Bc. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.

Bc. Filáčková: je to dle nás strategický dokument, stěžejní pro dopravu ve městě. Probíhají jednání 
s dotčenými subjekty, kdy si každý hájí to své a společně to nekoresponduje, ani se zájmy města. 
Dotčené subjekty vize a strategie města nezajímají.
M. Hausenblas, MBA: Přístup ŘSD a správy železnic není integrovaný, řešení není komplexní, 
měli bychom vás pověřit, abyste jednali o tom, že si zbylé subjekty zaplatí část studie samy. Je 
potřeba, aby se studie zabývala kompletním řešením integrované dopravy v centru města. Také 
řešit redukci kolejišť. Pokud se tu bude stavět nové nádraží, tak tu koleje ještě přibydou. Je potřeba 
hledat i řešení převedení silnice I/30, která vede přes Severní Terasu a Klíše a vedení vnitřního 
okruhu městem. Vést tranzitní dopravu jinudy než lukrativní částí města. Jedním z řešení je třeba 
jednosměrný provoz v ulici Pařížská. Měla by to být studie z vlastního našeho podnětu. Současná 
železnice odpovídá době uhelné.
Bc. Filáčková: každý dotčený subjekt si prosazuje svoje, my chceme upřednostnit potřeby města. 
Studií jsme chtěli hlavně vyřešit dopravní uzel v území pod Větruší. Rozhodli jsme se tuto studii 
vyřešit za město, protože máme strach, že kdo to udělá první, ten povede a ostatní se připojí. To 
nechceme.
PhDr. Ing. Nedvědický: zmíním, že bychom také mohli zapomenout na touhu města, které má 
svých 5 přístavišť, což je hloupost v řádech miliard korun. Přestože jsem pana náměstka žádal, aby 
to příliš neprosazoval, tak se to tady zase objevuje.
Mgr. Krsek: budu předkládat protinávrh, vypustit bod č. 9. Toto je příliš obří zásah do města. V 
neposlední řadě je tento krok prosazováním jezů na Labi, které je v konfliktu s ochranou a rázem 
této krajiny.
Hausenblas, MBA: ŘVC řeklo, že nepotřebuje jezy na Labi, aby mohlo takovouto věc prosazovat. 
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Je třeba prověřit, zda je to uskutečnitelné. Pokud ne, a my to budeme prosazovat, zůstane torzo, 
které nikam nepovede. Považuji to za nezodpovědné. Já to prosazuji proto, aby se to posoudilo, 
nikoliv proto, aby se to postavilo. Neprosazuji jezy na Labi, to není pro tento projekt relevantní.
Nedvědický: podporuji návrh pana Krska, pro tento materiál nezvednu ruku.

protinávrh Mgr. Krsek: v návrhové části v předloženém znění, v důvodové části vynechat bod č. 9, 
v odstavci Cíle územní studie
Mgr. Studenovský: v návrhu na usnesení by mělo být A) bere na vědomí návrh na pořízení studie, 
za B) nesouhlasí s bodem 9 v důvodové zprávě Cíle studie
M. Hausenblas, MBA: navrhuji doplnit do materiálu další 3 body – 1. redukce kolejišť ve městě 
pro uvolnění prostor pro rozvoj města, 2. převedení silnice I 30 z prostoru Severní Terasa a Klíše, 
3. hledání vedení vnitřního okruhu městem s cílem zklidnění centra města
Mgr. Studenovský: mělo by to tedy být doplněno o bod C) žádá o doplnění do územní studie tyto 3 
body
Mgr. Krsek: návrh na usnesení doplnit o body B) nesouhlasí s bodem 9 v důvodové zprávě – Cíle 
územní studie a bod C) žádá doplnění Územní studie o body:
a) redukce kolejišť ve městě pro uvolnění prostor pro rozvoj města
b) převedení silnice I/30 z prostoru Severní Terasy
c) hledání vedení vnitřního okruhu městem s cílem zklidnění dopravy centra města

Hlasování o protinávrhu p. Hausenblase, MBA: 2,0,6
Hlasování o protinávrhu Mgr. Krska: 9,0,0

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

2183/92R/21
Návrh na pořízení Územní studie "Dopravní uzel pod Větruší v Ústí nad 
Labem" z vlastního podnětu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. návrh na pořízení Územní studie „Dopravní úzel pod Větruší v Ústí nad Labem“ z 
vlastního podnětu

B) nesouhlasí
  

1. s bodem č. 9 v důvodové zprávě - Cíle územní studie

C) žádá
  

1. doplnění Územní studie o body:
a) redukce kolejišť ve městě pro uvolnění prostor pro rozvoj města
b) převedení silnice I/30 z prostoru Severní Terasy
c) hledání vedení vnitřního okruhu městem s cílem zklidnění dopravy centra města
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9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2012 – Basketbalový klub
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: končí platnost smlouvy, v nové se zvyšuje nájemné
M. Lazarová: nájemné bylo 6.000, zvyšuje se na 9.100
Mgr. Krsek: údržbu mají na starosti oni?
Ing. Dařílek: ano
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2184/92R/21
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2012 – Basketbalový klub

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1014421 ze dne 1. 2. 2012 s 
nájemcem Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s., IČO 14866714, kterým se
a) doba nájmu prodlužuje o 10 let
b) nájemné zvyšuje na částku 5,- Kč/m2/rok
c) umožňuje zvýšení nájemného o míru inflace

2. uzavření dodatku č. 1 dle bodu A)1. s nájemcem Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. 
s., IČO 14866714, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

10. Pronájem částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

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

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

2185/92R/21
Pronájem částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. pronájem
a) části pozemku p. č. 3340/1 o výměře cca 36 m2 panu Zdeňkovi Putnovi, 
******************************************
b) části pozemku p. č. 3340/1 o výměře cca 188 m2 manželům Ladislavu a Zuzaně 
Palaščákovým, ******************************************
c) části pozemku p. č. 3340/1 o výměře cca 42 m2 panu Jiřímu Nýdlovi, 
******************************************
vše v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
I. nájemné ve výši 15,- Kč/m2/rok
II. pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
III. účel nájmu: přídomní zahrádka
IV. náhrada za bezesmluvní užívání části pozemku zpětně v souladu se zákonnými 
možnostmi ve výši 15,- Kč/m2/rok

11. Záměr prodeje pozemků p. č. 4814/1 a 4814/3 v k. ú. Ústí nad Labem

- STAŽENO Z PROGRAMU

12. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Dolní Zálezly
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: je to historický majetek, pozemky jsou mimo katastrální území města
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2186/92R/21
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Dolní Zálezly

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 1108/1 o výměře 1173 m2, p. č. 1108/2 o výměře 16 m2, p. 
č. 1108/3 o výměře 1028 m2, vše v k. ú. Dolní Zálezly, pro vlastníka stavby bez čp/če 
zapsané na LV 580 stojící na pozemku p. č. 1108/2 za těchto podmínek:
a) kupní cena za pozemky o celkové výměře 2217 m2 ve výši min. 300.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby zeleně v Městských sadech, Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby komunikací a Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o poskytování úklidových služeb
Původní číslo materiálu: 29
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Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: jedná se o úpravy ve smlouvách s dodavateli údržby zeleně z důvodu nově platné 
legislativy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2187/92R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby zeleně v Městských sadech, 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb letní a zimní údržby komunikací 
a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SML1018772 o zajištění správy a údržby zeleně v 
Městských sadech uzavřené dne 10. 6. 2016 z důvodu nového zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SML1018042 o poskytování služeb letní a zimní 
údržby komunikací uzavřené dne 25.11.2015 z důvodu nového zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SML1018041 o poskytování úklidových služeb 
uzavřené dne 25.11.2015 z důvodu nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

14. Vypořádání výtek veřejnosti k systému rezidenčního parkování na Klíši
Původní číslo materiálu: 38
Diskuse proběhla.

Mgr. Krsek: hledal jsem variantu, jak rychle reagovat a jak se s tímto problémem vypořádat. Velmi 
těžko se bude hledat ideální řešení, je ale potřeba to dotáhnout. Mohli jsme počkat s vyhlášením, 
až tam budou všechny parkovací automaty. Po delší době už máme data, se kterými lze pracovat. 
Navrhuji přerušit platnost modrých zón i karet a v době přerušení vypracovat komplexnější studii 
dalšího rozvoje modrých zón v okolí do data, které doporučilo ZM.
M. Hausenblas, MBA: je to technicky možné přerušit a jak by to probíhalo?
Ing. Dařílek: nevím, zda taková možnost je
Mgr. Ševcovic: některé značky jsou tam doteď přeškrtnuté
Ing. Dařílek: ano, ale jen symbol, kde nejsou hodiny. Tedy z důvodu chybějících parkovacích 
automatů.
Mgr. Studenovský: je to vydané nařízení města, proto by při změně mělo být vydáno nové, 
upravené a mělo by být napřed projednáno s obvody
PhDr. Ing. Nedvědický: po měsíci a 18 dnech hodnotit zavedené nařízení mi přijde zvláštní. Když 
to zrušíme, už nikdy se to tam nevrátí. Dostávám i souhlasná stanoviska a pochvaly a také žádosti 
o zavedení tohoto systému jinde ve městě. Pan Dařílek může říci, jaké metody vyhodnocení se tam 
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použily.
Ing. Dařílek: jednoduše řečeno, tam nikdo nedodržoval nic. Významně situaci ovlivnil i kampus.
Mgr. Ševcovic: rozumím snaze pomoci lidem, kteří tam bydlí a parkují. Ale není tam jen kampus, 
ale také dvě základní školy a střední škola. A lidé, dojíždějící do těchto institucí tam také parkují. 
To je ten problém. Je tu nakumulováno spousta dalších externích jevů.
Ing. Dařílek: vozidel je už tolik, že se to prostě musí řešit. Jediná možnost je regulace. Je potřeba, 
aby tyto instituce hledaly a využily své vnitřní prostory, jak svým zaměstnancům zajistit parkování. 
Vždycky bude někdo, kdo bude nespokojen.
Mgr. Ševcovic: ve městě máte automaty od do, tady to ale takhle není. Kdyby to bylo nastaveno 
stejně, mohlo by to pomoci.
Ing. Dařílek: tady jsou hodiny nastaveny jinak, kopírují modré zóny
Mgr. Krsek: já konstatuji, že tohle řešení je v principu správné, ale my jsme vyřešili jen jednu 
oblast a je potřeba to řešit dál, v dalších místech města. Jedno z pomocných řešení je odlehčit 
obyvatelům okolních lokalit třeba tím, že budou mít časově omezené parkování v zónách. Paní 
ředitelka Holasová vám psala návrh ohledně parkování jejích zaměstnanců. Pojďme hledat 
vylepšení, aby se obyvatelům odlehčilo.
PhDr. Ing. Nedvědický: nechci selektovat lidi, kdo je lepší a kdo horší.
Mgr. Ševcovic: co znamená modrá a fialová čára
Ing. Dařílek: v ulici České mládeže je automat, kde se dá volně zaparkovat. Ten jsme tam dali 
úmyslně. Stejně u Kampusu. Směrujeme lidi, aby se dívali na zem, jaké tam jsou barevné čáry. 
Nikoliv se orientovat podle značek, které jsou všeobecné.
Mgr. Vlach: modrá zóna není pro mě tak nová, žil jsem dlouho v Praze. Všichni se shodneme, že 
aut je mnoho a že uspokojit všechny je nemožné. Obávám se návrhu pana radního Krska, jestli to 
ještě více nezkomplikuje situaci a pozici města. Nastavil bych komunikační kanál s veřejností, ale 
určitě bych to nerušil.
M. Hausenblas, MBA: zóny budou problematické vždycky. Neefektivní je, že půl dne je tam 
poloprázdno. Pojďme z té zóny udělat větší ucelený celek. Školy by mohly kupón zaplatit, ale jen 
po dobu pracovní doby zaměstnanců školy.
Mgr. Krsek: když učitelé nezaparkují v okolí, pojedou do ulice bez vyznačené zóny. Vylepšeme 
systém tak, abychom problém nepřenesli jen o ulici dál. Teď jsme to vyřešili tak, že v modrých 
zónách problémy nejsou, ale jsou v ulicích sousedních. Žádám o prověření, jak bychom mohli tuto 
situaci vyřešit a na dalším jednání si o tom řekneme a rozhodneme. Podnětů máme dost a víme, že 
systém přináší problém.
M. Hausenblas, MBA: navrhuji se sejít mimo RM a najít technické řešení. Navrhuji vydat kartu 
pro právnické osoby od 8 do 18 hodin parkování v modré zóně, jen a pouze.
Ing. Dařílek: nařízení jasně říká, kdo má jak parkovat
PhDr. Ing. Nedvědický: karta pro právnické osoby nic nevyřeší, může tam firma mít sídlo, takže si 
zaplatí parkování 6 dodávek a nic s tím neuděláme
Mgr. Ševcovic: všechny výjimky jsou cesta do pekel
Ing. Tošovský: situaci nezlepšíme, pokud nenajdeme nové místo pro parkování, třeba ve spolupráci 
s UJEP
Mgr. Krsek: obrátil jsem se na pana rektora, který řekl, že s ním modré zóny nikdo neprojednával.
Ing. Dařílek: já jsem s ním mluvil. I s panem Nerglem. Řekli, že jich se modré zóny netýkají. UJEP 
dlouhodobě parkování svých studentů neřeší. Řeší jen své zaměstnance. Okolí je nezajímá. 
Dlouhodobě.
Mgr. Krsek: jsou různé způsoby, jak využití modrých zón nastavit. Teď je nastaven tak, že 
vyháníme lidi z modrých zón jinam, kde se z toho mohou zbláznit. Problém třeba dodávek je, aby 
tam nestály v noci, když se vrací rezidenti z práce. Neumíme lidem z vedlejších ulic odlehčit.
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PhDr. Ing. Nedvědický: nesouhlasím s vámi, že tam je parkovací kolaps. Souhlasím s tím, že lze 
vyhodnotit, jak volné úseky lépe využít. Nesouhlasím se zvýhodněním jakékoliv skupiny obyvatel, 
např. učitelů a jiných zaměstnanců.
Ing. Outlá: chci se zeptat, zda máme písemné stížnosti, ta věc vyvolává plno emocí. Modré zóny 
přináší mnoho variant.
Ing. Dařílek: souhlasím s panem primátorem, vyhodnotit volné úseky. Budeme sledovat, zda 
nedochází k problémům v ostatních ulicích a pak to řešit. Nemám písemnou stížnost, dotazů jsou 
spousty.
Mgr. Krsek: nebudeme zvýhodňovat a nevyjdeme vstříc lidem v lepším využívání rezidenčních 
parkovacích míst, tak ten problém jen posouváme o ulici dál. Kdy bude vyhodnoceno zavedení 
opatření modrých zón?
Ing. Dařílek: vyhodnocení musí schválit městské obvody a dát na vědomí KÚ.
Mgr. Krsek: až přijdou objednané parkovací automaty, problém se ještě zvýší. Byl bych pro 
prověření možnosti přerušení platnosti nařízení modrých zón do března 2022.
Mgr. Vlach: přijde mi nešťastné tyto normy, ovlivňující život lidí, předkládat překotně, bez času 
otestování. Nikdo nemá zájem tu věc odsouvat v čase. Připojuji se k Martinovi, aby ODM připravil 
monitoring.
Hausenblas, MBA: navrhuji zrušit ukončení platnosti zón nebo uložit panu Dařílkovi zpracovat 
další možnosti legálního parkování v průběhu dne.
PhDr. Ing. Nedvědický: chci připomenout, že toto usnesení, daleko větší váhy, přijalo na 
posledním zasedání ZM, které stanovilo jiné termíny. Pan Krsek se snaží jen zúžit i prostor pro to, 
aby došlo k tomu správnému vyhodnocení. Patrně z jeho pohledu je to samozřejmě předvolební 
rétorika, tak aby ukázal, že hnutí PRO se tou věcí velmi zabývá, byť doteďka jim to bylo úplně 
ukradený. Zároveň já ze svého pohledu to vnímám tak, že chce získat neoprávněnou výhodu pro 
určitou skupinu obyvatel.
Ing. Outlá: a ta stížnost?
Ing. Dařílek: stížnost neexistuje
Mgr. Krsek: já budu jenom rád, že to bude v zápise. Pro mě to není politikaření, ale je to snaha 
hledat nějaký plán, řešením tohoto problému. Váš protinávrh nedává řešení akutního problému. 
Proto by bylo adekvátní to přerušit.

Protinávrh Mgr.Vlach: RM pověřuje ODM k předložení komplexních návrhů k řešení situace 
parkování v oblasti Klíše, včetně monitoringu dopadu modrých zón v nejbližším možném termínu
Hlasování o protinávrhu usnesení Mgr. Vlacha: 3,0,6

Mgr. Krsek - návrh na usnesení: pověřuje Ing. Dařílka k prověření možnosti dočasného přerušení 
platnosti parkovacích zón do konce března 2022 a navržení jiných opatření ke zmírnění 
negativního dopadu modrých zón na parkování v sousedních lokalitách, např. uvolnění modrých 
zón v pracovní době pro nerezidenty s termínem do příští RM

Hlasování o usnesení: 4,2,3

Hlasování o usnesení: 1. pro 4, proti 2, zdržel se 3 Návrh nebyl přijat

15. Dotace v oblasti SPORTU 2021 - Blades Ústí nad Labem, z. s.
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.
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Ing. Kohl: dostali dotaci na celoroční činnost s tím, že se přihlásí do nejvyšší soutěže. Přihlášku 
nepodali pro zranění klíčových hráčů a z důvodu koronaviru.
Ing. Tošovský: mohou se přihlásit dodatečně
Ing. Kohl: ano, do další sezony určitě mohou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2188/92R/21
Dotace v oblasti SPORTU 2021 - Blades Ústí nad Labem, z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se změnou účelu poskytnuté dotace příjemci BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 
22769315) z účelu „Podpora tradičních kolektivních a individuálních sportů – částečná 
úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 
2021“ na účel „Příprava klubu pro sezonu 2022“

2. s udělením výjimky z ustanovení uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č. SML1024678 
v čl. III. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce, odst. 16. Příjemce je 
povinen reprezentovat město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší seniorské soutěži 
v americkém fotbale

3. se snížením poskytnuté dotace příjemci BLADES Ústí nad Labem, z. s. (IČ 22769315) z 
250.000,- Kč na 150.000,- Kč na činnost "Podpora tradičních kolektivních a individuálních 
sportů - americký fotbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2021"

4. se zněním dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě SML1024678 dle přílohy tohoto usnesení

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 8. 11. 2021

16. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem 2021 - zvýšené náklady za využití 
ledové plochy
Původní číslo materiálu: 14

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

Ing. Kohl: došlo ke zvýšení nájmu ze strany MSUL
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- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2189/92R/21
Poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem 2021 - zvýšené náklady za 
využití ledové plochy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2021 v oblasti 
sportu pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. (IČ 03261255) na částečnou úhradu nákladů 
"Využití ledové plochy Zimního stadionu v Ústí nad Labem v roce 2021" ve výši 866.664,- 
Kč a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 8. 11. 2021

17. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem 2021 - CZECH BOXING 
MANAGEMENT s. r. o.
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Kohl: je to žádost mimo dotační program, akce proběhly na Větruši
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2190/92R/21
Poskytnutí dotace z rozpočtu města Ústí nad Labem 2021 - CZECH BOXING 
MANAGEMENT s. r. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1 . poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu v 
oblasti sportu pro CZECH BOXING MANAGEMENT s. r. o. (IČ 11847409) a následné 
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uzavření smlouvy na částečnou úhradu nákladů akce "Galavečer profesionálního a 
amatérského boxu ´TOHLE JE BOX´" ve výši 50.000,- Kč

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy důvodové zprávy

18. Žádost o posunutí splatnosti zápůjčky peněz - Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění 
lidem, o. p. s.
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Kohl: důvodem je přestěhování galerie do DK a možnost rekonstrukce nových prostor
Mgr. Krsek: jednání probíhají dobře, v nových prostorách budou mít i lepší nájemné a ještě je to 
pro galerii strategická poloha
Mgr. Vlach: fotbalisté také žádali o posunutí, jak to dopadlo?
Ing. Kohl: mají splátkový kalendář
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 9,0,0

Hlasování o společném projednání bodů č.: 17,18,20,21,22,23,25,30,31: 8,0,0

Hlasování o usneseních: 8,0,0
Nezúčastnil se Mgr. Vlach

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

2191/92R/21
Žádost o posunutí splatnosti zápůjčky peněz - Lidé výtvarnému umění, výtvarné 
umění lidem, o. p. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se změnou termínu splatnosti zápůjčky peněz pro organizaci Lidé výtvarnému umění, 
výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011) na částečnou úhradu investičních nákladů 
"Celoroční výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2020" ve výši 
230.000,- Kč a to do 31. 12. 2022

2. s uzavřením dodatku ke Smlouvě o zápůjčce peněz SML 1023995 uzavřené dne 13. 8. 
2020

B) ukládá
  

1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu
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a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

 Termín: 8. 11. 2021

19. Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ – Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(Změna)
Původní číslo materiálu: 17

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

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

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

2192/92R/21
Projekt „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ – Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (Změna)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Změna) z Integrovaného 
regionálního operačního programu 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4 projektu „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, reg.č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100 a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace – Příloha 
č. 6, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP

20. Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a ZpDVPP 
Původní číslo materiálu: 18

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

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

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

2193/92R/21
Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a 
ZpDVPP 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. vyhlášení výzvy MŠMT na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání konaných v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 (č. j. 
MŠMT-21747/2021-2)

B) souhlasí
  

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Velká Hradební 1025/19, IČ 
75150131, do Výzvy MŠMT dle bodu A) tohoto usnesení
2. s podáním žádosti o dotaci Domem dětí a mládeže a Zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací do výzvy dle bodu A) 
tohoto usnesení ve výši 100% celkových rozpočtovaných nákladů projektu

21. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 20

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

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

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

2194/92R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 278,53 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 278,53 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 278,53 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:
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Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 33,51 tis. Kč

Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 14,88 tis. Kč

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 1,07 tis. Kč

Domov Velké Březno, příspěvková organizace 39,52 tis. Kč

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 73,82 tis. Kč

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2,
příspěvková organizace 0,54 tis. Kč

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75,24 tis. Kč

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 39,95 tis. Kč

22. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Licence Microsoft pro školská zařízení
Původní číslo materiálu: 21

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

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

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

2195/92R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Licence Microsoft pro školská zařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 2 247,81 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 2 
247,81 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 2 247,81 tis. Kč v položce Provozní výdaje (na zajištění licencí a implementace 
Microsoft pro školská zařízení)

23. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 22

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

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

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

2196/92R/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 658,30 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 658,30 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 
658,30 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvkové organizaci ve 
výši 383,57 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizaci ve výši 
274,73 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 8 121,60 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 121,60 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 8 121,60 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2021 – dofinancování takto:
Domov Velké Březno, p. o. 1 393,90 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 643,90 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 2 212,30 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 1 962,00 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 1 733,80 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 175,70 tis. Kč

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 24 z 37



3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 353,23 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 353,23 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 353,23 tis. Kč na odměny zaměstnanců sociálních služeb v 
souvislosti s výkonem povolání v období epidemie Covid_19 za období říjen 2020 až 
březen 2021 (Program podpory C) takto:
DS Severní Terasa, p. o. 66,90 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 66,90 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 219,43 tis. Kč

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 61,33 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva pro 
místní rozvoj takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 61,33 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 Muzeu města Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši
61,33 tis. Kč na realizaci projektu “Lutra Lutra“

5. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 70 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 Muzeu města Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši
70 tis. Kč jako ocenění pro vítěze Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2020 v kategorii 
Muzejní výstava roku 2020

6. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 177,40 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 177,40 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 Činohernímu studiu 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 177,40 tis. Kč na realizaci 
projektu „Činoherní studio města Ústí nad Labem – Letní štace“

24. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 23
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

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

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

2197/92R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní 
škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 100 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova3282/3, 
příspěvkové organizaci ve výši 100 tis. Kč na akci „ZŠ Rabasova – pořízení průchozí 
myčky nádobí“

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace

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

 Termín: 31. 12. 2021

25. Stanovení platu ředitele MŠ 5. května 53 a ředitelky MŠ Karla IV. 
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

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

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

2198/92R/21
Stanovení platu ředitele MŠ 5. května 53 a ředitelky MŠ Karla IV. 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. Mgr. Bc. Danielu Příhodovi, řediteli Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 11. 2021 (platový výměr č. 85/2021)
2. Bc. Kateřině Nevřivé, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 11. 2021 (platový výměr č. 86/2021)

26. Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Původní číslo materiálu: 30

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

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

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

2199/92R/21
Přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí věcného daru od Velvyslanectví Čínské lidové republiky, IČ 00466425, se sídlem 
Pelléova 18, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, a to 1 ks mobilního stolku senTable v hodnotě 39 
899,75 Kč pro Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvkovou organizaci, sídlo: Rozcestí 
798/9, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 44555334

27. Souhlas s podáním žádosti ZŠ Školní náměstí do grantového programu O2 Chytrá škola 
Původní číslo materiálu: 31

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

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

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

2200/92R/21
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Souhlas s podáním žádosti ZŠ Školní náměstí do grantového programu O2 
Chytrá škola 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové 
organizace, IČ 44553412, do grantového programu O2 „Chytrá škola“ vyhlašovaného 
Nadací O2, Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, IČ 267 00 000 ve výši 100 000,- Kč

28. Souhlas s vyřazením movitého majetku svěřeného Činohernímu studiu Ústí nad Labem, 
p.o.

- STAŽENO Z PROGRAMU

29. Informace o výsledku dotačního řízení na projekt Pečovatelská služba – pořízení 2 ks 
automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb 
Původní číslo materiálu: 24

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

Bc. Žirovnická: na nákup nebyla vyhověna žádost z MPSV
Mgr. Vlach: jsem pro variantu č. 2
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení – varianta č. 2

Hlasování o usnesení varianta č. 2: 9,0,0

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

2201/92R/21
Informace o výsledku dotačního řízení na projekt Pečovatelská služba – pořízení 
2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. vyrozumění o nevyhovění žádosti o investiční dotaci č. MPSV-11-2021-00162 v rámci 
výzvy č. 11 z programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb z důvodu nedostatečné výše alokace finančních prostředků

B) nesouhlasí
  

1. s použitím přidělených investičních prostředků ve výši 605,00 tis. Kč na akci 
„Pečovatelská služba – pořízení 2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních 
služeb“ bez účasti státních finančních prostředků
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C) souhlasí
  

1. s použitím přidělených investičních prostředků ve výši 605,00 tis. Kč na akci „Pořízení 
automobilů pro poskytovatele sociálních služeb” na částečné pokrytí spoluúčasti města v 
rámci výzvy č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 
vyhlášenou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Prioritní osa 6. REACT-EU, Investiční priorita 13: Podpora zotavení 
z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 
digitálního a odolného oživení hospodářství

D) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) předložit rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu OMOSRI, kterým dojde k 
převodu finančních prostředků ve výši 605,00 tis. Kč z akce "Pečovatelská služba – 
pořízení 2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb“ na akci
„Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb”

 Termín: 30. 11. 2021

30. Rozpočtové opatření KT, MP a OHS
Původní číslo materiálu: 26

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

Mgr. Studenovský: materiál byl připraven na základě žádosti paní náměstkyně Outlé. Jedná se o 
převod finančních prostředků ze sociálního fondu. Sociální fond je jedna věc, povinné pojistné má 
odcházet z položky povinného pojistného. Oslovili jsme asi 20 municipalit a všechny do jediné to 
dělají stejně jako my. Materiál jsme připravili, já osobně s ním bytostně nesouhlasím.
Ing. Outlá: uvedu na pravou míru tvrzení pana tajemníka. Od jara ví, že poskytování benefitů bylo 
nezákonné. Pokud bychom přistoupili na to, co dělají ostatní města, tak já jsem žádná sdělení 
jiných měst neviděla. Jako zastupitelka s tím nemohu souhlasit, protože tím pádem se navyšují 
příspěvky do fondu více jak 5 %, my jako zastupitelstvo jsme ale schválili jen těch 5 %. Úřad 
pochybil tím, že tu věc neřešil efektivně v tom, že částka poskytnutá zaměstnancům měla být 
bezhotovostní, úřad tam vůbec žádné odvody řešit nemusel a ta částka mohla být vyšší. Považuji to 
za antisociální.
Mgr. Krsek: nevidím posudek daňového poradce ani oslovená města
Mgr. Studenovský: nebylo to součástí materiálu, mohu dodatečně poslat
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

31. Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí
Původní číslo materiálu: 27

Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.
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Macová: materiál je předkládán několikrát do roka
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2202/92R/21
Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 400 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 400 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené KP nad schválený rozpočet)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 400 tis. Kč

32. Rozpočtové opatření KP
Původní číslo materiálu: 28

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

Ing. Tošovský: jedná se o reálný rozpočet letošního roku, dotaci dostaneme příští rok, kdy bude 
VISO uvedeno do praxe
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2203/92R/21
Rozpočtové opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 240,17 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 240,17 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora, sk. č. 05 o částku 
240,17 tis. Kč na akci „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“
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33. Podpora jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje
Původní číslo materiálu: 32

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

PhDr. Ing. Nedvědický: žádost o zakoupení drobností pro vybavení hasičů pro řešení různých 
katastrof
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2204/92R/21
Podpora jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora subjektu Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 
1340/10, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum,
IČ: 70886300, zastoupenému panem ředitelem plk. Ing. Romanem Vyskočilem

34. Plnění úkolů uložených radou města
Původní číslo materiálu: 36

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

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

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

2205/92R/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

35. Rozpočtová opatření FO v příjmové části rozpočtu
Původní číslo materiálu: 33

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

Ing. Jakubec: představil bod dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2206/92R/21
Rozpočtová opatření FO v příjmové části rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru ve výši 10 000 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 10 000 
tis. Kč
b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4, o částku 10 000 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)

2. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši 29 334 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 29 334 tis. Kč v položce Daň z příjmů 
právnických osob
b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 29 334 tis. Kč v položce Odvody 
příspěvkových organizací - OMOSRI

3. s rozpočtovým opatřením finančního odboru v celkové výši 7 089 tis. Kč takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4, o částku 7 089 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. fondů – investiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 7 079,10 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze stát. rozpočtu – investiční
c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9,90 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu – neinvestiční

B) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

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

 Termín: 8. 11. 2021

36. Revokace usnesení RM č. 1522/62R/20 ze dne 7. 12. 2020 a rozhodnutí o rozdělení dosud 
nerozděleného zisku minulých let společnosti Metropolnet, a.s. ve výši 5 mil. Kč
Původní číslo materiálu: 34
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Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: představil bod dle důvodové zprávy
Mgr. Krsek: jaký je důvod úpravy výše odvodu?
PhDr. Ing. Nedvědický: je to na doporučení auditora, ovlivnilo by to jejich cash flow
Mgr. Krsek: jak to vzniklo?
PhDr. Ing. Nedvědický: kontrolou jejich bankovních účtů
Ing. Outlá: stav zůstatku na bankovních účtech není ukazatel pro hodnocení nějakých opatření
PhDr. Ing. Nedvědický: už jsme letos podle toho obvody nehodnotili
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2207/92R/21
Revokace usnesení RM č. 1522/62R/20 ze dne 7. 12. 2020 a rozhodnutí o 
rozdělení dosud nerozděleného zisku minulých let společnosti Metropolnet, a.s. 
ve výši 5 mil. Kč

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení RM č. 1522/62R/20 ze dne 7. 12. 2020

B) rozhoduje
  

1. jako jediný společník vykonávající působnost valné hromady společnosti Metropolnet, 
a.s., IČ 25439022, se sídlem Mírové náměstí 3097/37, Ústí n.L. (dále jen „Společnost“) v 
souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o 
rozdělení zisku Společnosti tak, že dosud nerozdělený zisk minulých let (účetních období) 
Společnosti celkem ve výši 5 mil. Kč bude použit na výplatu podílu na zisku (dividendy) 
jedinému společníku Společnosti, kterým je statutární město Ústí nad Labem. Uvedených 5 
mil. Kč uhradí Společnost na bankovní účet statutárního města Ústí nad Labem 
(magistrátu) do 31.10.2021.

37. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 
Původní číslo materiálu: 35

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

Ing. Jakubec: proběhla několikerá jednání s vedením města

Ing. Outlá: měla jsem zato, že po pátečním jednání jsme ve shodě s krácením neinvestiční části 
rozpočtu, ale vypadl zde KAM a vidím, že je jinak i sociální fond. Mzdové prostředky a sociální 
fond by měly být zachovány. Došlo ke krácení obvodům ve výši 5,5 %, ale nebylo kráceno např. 
pastelkovné. Pro nás je tento materiál nehlasovatelný.
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PhDr. Ing. Nedvědický: sociální fond je stanoven dle platného statutu města, schváleného ZM
Mgr. Ševcovic: ověřil jsem si, že vedoucí odborů měli pokrátit jednotlivé řádky, ale vedoucí mi 
potvrdili, že dostali pokyn pokrátit celý odbor, nikoliv jen položky jako celek. Tím se třeba 
nepokrátilo pastelkovné.
PhDr. Ing. Nedvědický: mám za to, že dostali pokyn, o kolik mají pokrátit a že si to mohou pokrátit 
podle sebe, tedy jednotlivé řádky. Že si to udělají podle sebe.
M. Lazarová: nesouhlasím s krácením prostředků na zeleň. Nebyla navyšována několik let.
Ing. Outlá: k tomu pastelkovnému, dostáváme z ministerstva školství dotace na žáky?
Mgr. Ševcovic: nepokryje to všechno, přispívá i škola, ty pomůcky dostanou žáci navždy, nemusí 
nic vracet jako např. ve druhém ročníku učebnice, které kolují.
PhDr. Ing. Nedvědický: rychle jsem si tu spočetl, že městské obvody mají oproti loni dotaci na 
zeleň navýšenou.
Ing. Outlá: je to krácení o 5,1 % a u obvodů o 5,7%? Nemám v tom jasno.
M. Hausenblas, MBA: na klíčové projekty tu nejsou peníze, např. Pařížská, tržiště, Střekovské 
nábřeží, doprava v centru města, KAM a ostatní. Abychom mohli podpořit, musíme mít tyto akce v 
rozpočtu. Z tohoto důvodu jsme do koalice šli.
Mgr. Ševcovic: musím se ohradit, vy jste odmítli schválit úvěr, a o tom to všechno je. Každý by 
něco chtěl, ale peníze chybí. Udělejte zásobník akcí z Memoranda a řešme to pomocí toho úvěru. 
Připadá mi to teď nestandardní.
Mgr. Vlach: mrzí mě, že by se vyškrtávaly dotační projekty, např. služební auto sociálních služeb. 
Vůči přípravě projektů mi to připadá nekonzistentní. Žádný rozpočet nikdy nemá pokryty všechny 
projekty.
Hausenblas, MBA: nemáme jistotu, že naše požadavky budou realizované. Potřebuji mít jistotu, že 
to tam bude. Je to v rozporu s Memorandem, se kterým jsme do koalice šli. Je tu rozpracována 
spousta projektů, které tu chybí. Nemám problém schválit úvěr, ale potřebuji mít jistotu, co 
schvalujeme.
PhDr. Ing. Nedvědický: peníze na Pařížskou ulici se přesunuly na příští rok, pokud se nemýlím. Vy 
jste se všech jednání nezúčastňoval, tak vám to možná uniklo.
Ing. Tošovský: V rozpočtu je spousta věcí, které jsou už rozpracované a běží. Taky mi tu spoustu 
projektů chybí, ale když nejsou peníze, nedá se nic dělat.
Mgr. Vlach: KÚ vybral úvěr, který neměli dokonce definovaný konkrétními projekty. Není 
problém tu stanovit kroky, které tu výši rámce naplní. Projekty, které jsou teď v rozpočtu, 
pokrývají havarijní věci a podobné stavy.
Mgr. Krsek: bavili jsme se ve středu o projektech, které potom přináší další zdroje dotací. Mluvím 
o depozitáři. My jsme připraveni rozpočet přijmout, ale vyžadujeme, aby byl splněn bod našeho 
memoranda, tedy bod č. 1 a to je KAM.
PhDr. Ing. Nedvědický: navrhuji převést 1,7 mil. z rekonstrukce běžecké dráhy na KAM, který z 
rozpočtu vypadl, je to možné?
Ing. Jakubec: ano, je
- návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o upraveném usnesení: 8,0,1

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

2208/92R/21
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. po předchozím projednání ve vedení města předkládaný návrh rozpočtu města Ústí nad 
Labem – Magistrátu pro rok 2022 (NR 2022)

B) souhlasí
  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022 ve výši 
1 931 546,70 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022 ve výši 1 
989 499,70 tis. Kč včetně promítnutí změny uvedené v následujícím bodu 5, z toho:
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 880 199,70 tis. Kč, z toho dotace pro 
městské obvody 178 442 tis. Kč
b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 109 300 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 57 953 tis. Kč, z toho:
a) splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
b) změna stavu na účtech MmÚ 160 000 tis. Kč

4. s přídělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v 
roce 2022 takto:
a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
b) Sociální fond ve výši 13 265 tis. Kč

5. s přesunem finančních prostředků uvedených v přílohách č. 3 a 4 návrhu na usnesení ve 
výši 1 700 tis. Kč, a to z investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 z akce 
„Městský stadion-rekonstrukce běžecké dráhy“ do neinvestiční části výdajového rozpočtu 
OMOSRI, odd. příspěvkových organizací, položky „Kancelář architektury města“

C) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2022 dle příloh 
usnesení č. 1 - 4 v upraveném znění dle výše uvedeného bodu B) 5.

b) schválit příděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města 
v roce 2022 takto:
- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 13 265 tis. Kč

c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 
mil. Kč
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d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) 
zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 
mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých 
účelových prostředků

D) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, náměstkyni primátora

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2022 dle bodu B) a C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

 Termín: 8. 11. 2021

38. Žádosti městského obvodu Střekov o navýšení rozpočtu pro rok 2022 a roky následující
Původní číslo materiálu: 37

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

Ing. Jakubec: materiál, který berete na vědomí, je zohledněno v rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2209/92R/21
Žádosti městského obvodu Střekov o navýšení rozpočtu pro rok 2022 a roky 
následující

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádostí městského obvodu Střekov ze dne 13.9.2021, 7.10.2021 a 14.10.2021 viz. 
přílohy č. 1 až 3 důvodové zprávy, o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2022 a roky 
následující

B) konstatuje
  

1. že k žádostem viz. přílohy č. 1 až 3 důvodové zprávy bylo přihlédnuto při zpracování 
návrhu rozpočtu města na rok 2022

39. Různé
Původní číslo materiálu: 38
Diskuse neproběhla.
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Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

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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