
Z á p i s

z 94. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 5. 11. 2021

Omluveni: Eva Nováková

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 94. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

38. Memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

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

40. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – 
zhotovitel stavby
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

41. Rozpočtové opatření ODM - zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

42. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

43. Dotační programy v oblasti kultury a sportu na rok 2022 - prodloužení termínu
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS
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44. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – prodloužení termínu podání žádosti 
o dotaci
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

45. Rozpočtová opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Nechat hlasovat o předřazení:

- bodu č. 38 a 39 za bod č. 1 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 40 za bod č. 8 (aby materiály PO byly za sebou),
- bodu č. 41 za bod č. 24 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 42 a 43 za bod č. 27 (aby materiály OŠKS byly za sebou),
- bodu č. 12, 44 a 45 za bod č. 35 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).

Hlasování o předřazení: 8, 0, 0

Doplnění programu:

Ing. Outlá: žádost Ing. Šťastné – podpora Klokánku finančním darem ve výši 20 tis. Kč
Mgr. Vlach: jedná se o dar, který by byl poskytnut z prostředků KP
- žádost se mnou nebyla projednána
Mgr. Ševcovic: nemohu o tomto hlasovat, je to narychlo
Ing. Tošovský: tuto instituci podporuji, ale takto narychlo se mi to nelíbí
- materiál bych projednal na poradě
Mgr. Vlach: prosím o nastavení postupu, žadatel by měla být instituce, která dar
přijímá
- navrhuji, že bych Klokánek navštívil, kontaktoval je a domluvil se s nimi a popřípadě předložil 
na RM jejich žádost
- toto je nestandardní postup
Ing. Outlá: Ing. Šťastná se na mě obrátila z důvodu, že mám v gesci rozpočet
- máme volné prostředky na účtech, protože se připravovalo usnesení pro rozdělení zeleně zhruba 
ve výši 5 mil. Kč – nebyly použity na zeleň, neprohlasovalo se
PhDr. Ing. Nedvědický: v rámci diskuze vnímám, že zde není nevůle nebo významná
překážka toho, udělit peníze Klokánku, ale jde o přístup
Mgr. Krsek: navrhuji tento bod zařadit a v usnesení uložit Mgr. Vlachovi úkol vstoupit do
jednání s Klokánkem
Mgr. Vlach: chtěl bych poprosit pana tajemníka, jestli je zde precedens toho, že bychom
poskytovali dar bez žádosti toho, koho obdarováváme
Mgr. Studenovský: zpravidla se dary poskytují na základě žádosti, v případě vyšší částky je to
v kompetenci ZM
PhDr. Ing. Nedvědický: k tomuto návrhu na doplnění byl ještě protinávrh návrh pana Krska,
který by v podstatě dával za úkol panu Vlachovi, aby to připravil a dal do dalšího ZM,
beru to jako nedůvěru vůči panu Vlachovi a určitě pro Váš návrh nebudu hlasovat
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Hlasování o zařazení bodu - finanční dar 20 tis. Kč pro Klokánek: 3, 0, 5

Hlasování o návrhu usnesení: ukládá Mgr. Vlachovi jednat s Klokánkem: 3, 0, 5

Hlasování o upraveném programu: 8, 0, 0

         

Schválený program:

1. Spolupráce města se společností SVS

2. Memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie

3. Plnění úkolů uložených radou města 

4. Změna účelu části schválené dotace pro MO Neštěmice 

5. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o investiční dotaci

6. Rozpočtové opatření FO – žádosti městských obvodů o navýšení neinvestiční dotace na 
zeleň 

7. Rozpočtová opatření FO - zapojení účelových dotací pro městské obvody

8. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, 
Vojnovičova"

9. Vyhlášení veřejné zakázky „Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ 
– zhotovitel stavby

11. Vyhlášení veřejné zakázky „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“

12. Revokace usnesení č. 2219/94R/21 a vyhlášení veřejné zakázky "Architektonická studie 
aleje E. Krásnohorské"

13. Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
Městským službám Ústí nad Labem, p.o.

14. „Příkazní smlouva o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí nad Labem“ 
mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací

15. Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři

16. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Všebořice

17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 423 v k. ú. Církvice

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1494 v k. ú. Brná nad Labem

19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3883 v k. ú. Střekov

20. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem

21. Pronájem části pozemku p. č. 1542/5 v k. ú. Sebuzín od Lesů ČR, s. p.

22. Rozpočtové opatření - příměstská doprava
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23. Rozpočtová opatření - věcná břemena a nájmy

24. Úprava usnesení RM č. 2144/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

25. Zmocnění pro MILŠTEJN, s.r.o. - dělení pozemků

26. Rozpočtové opatření ODM - zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 v k. ú. Ústí nad Labem

28. Žádost Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. - covid - lanová dráha na Větruši

29. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 
1. tříd

30. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022

31. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

32. Dotační programy v oblasti kultury a sportu na rok 2022 - prodloužení termínu 

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

34. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Jesle města Ústí nad Labem

35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
66ŘP0770-16; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16

36. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II

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

38. Rozpočtové opatření OMOSRI - "Revitalizace ulice Nová II. etapa"

39. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do výzvy MŠMT „Podpora školního stravování dětí 
mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“

40. Rozpočtové opatření OÚPSŘ a OMOSRI

41. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – prodloužení termínu podání 
žádosti o dotaci

42. Informace ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

43. Projekt "Forget Heritage" - Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti

44. Rozpočtová opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“

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

46. Smlouva o dílo na poskytování servisních služeb pro Varovný informační systém

47. Termíny jednání RM a ZM v roce 2022

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

1. Spolupráce města se společností SVS
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.
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Mgr. Studenovský: navazuje na jednu z předchozích porad vedení města
- prezentace zásad, jaké by měly být následně prezentovány vůči SVS
- elaborát je přílohou číslo 1
Mgr. Krsek: je tato věc nějak předjednaná s SVS?
PhDr. Ing. Nedvědický: ano, byla předjednána na společné schůzce s p. Hausenblasem a zástupci 
SVS – informace o tom, že to jsou koncentrované návrhy jak místních akčních skupin jednotlivých 
masek, tak zároveň nás významného akcionáře SVS, tak
zároveň v zastoupení malých obcí zdejšího ORP nebo těch dalších
- materiál byl předložen v rámci Pracovní skupiny Ing. Pavlem Tošovským, ale protože nemáme 
jakýkoli formalizovaný výstup z naší strany, kterým bychom ten materiál podpořili, tak proto dnes 
na RM konáme
- není to závazné nebo podložené materiálem
- formalizování bodů, na kterých jsme se domlouvali a které bychom chtěli, aby byly v rámci 
našeho spoluvlastnictví dodržovány
Mgr. Krsek: je to výstup z nějakého hromadnějšího jednání, to znamená, že se i další členové 
akcionáři SVS, kteří se připojí k požadavkům?
PhDr. Ing. Nedvědický: předpokládám, že ano, protože jsme s těmito body vystupovali při jednání 
s těmi nejvýznamnějšími zástupci SVS, což znamená s Libercem největším zástupcem SVS, který 
je vzal za své
p. Hausenblas, MBA: budu rád za podporu RM
- považuji to za velký krok
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2211/94R/21
Spolupráce města se společností SVS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zásady spolupráce města Ústí nad Labem se společností Severočeská vodárenská 
společnost, a. s.

B) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému

a) informovat společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. o přijatých zásadách 
spolupráce dle bodu A) tohoto usnesení

 Termín: 30. 11. 2021

2. Memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie
Původní číslo materiálu: 38

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.
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Mgr. Studenovský: memorandum uzavírané mezi městem a dalšími dvěma subjekty
- obsahem memoranda je snaha o zpřístupnění šikmé věže
- uzavírané na dobu neurčitou a nemá konkrétní finanční plnění
Mgr. Krsek: jednání mezi Ústeckou komunitní nadací, církví a městem jednají dlouhodobě, jedná 
se o spojení hlavních aktérů, kteří mají na tomto projektu zájem
- církev je majitelem objektu věže
- Ústecká nadace je nositelem a investorem projektu
- město je jednak majitelem pozemku, na kterém by věž měla stát a velmi zajímavá příležitost, jak 
podpořit atraktivitu města
- vize o budoucím podílu města na provozování této atrakce např. prostřednictvím Muzea města 
Ústí nad Labem
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2212/94R/21
Memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí 
Panny Marie

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Memoranda o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí 
Panny Marie pro širokou veřejnost

3. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 39

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

Mgr. Studenovský: tři nesplněné úkoly
- jedná se o prodloužení termínu Metropolnet – předložení informace 22. 11. 2021
- další dva nesplněné úkoly se týkají poskytnutí dotací v oblasti sportu a sociálních služeb - bude 
se o nich jednat v rámci projednávání samostatných bodů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 7, 0, 0

Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

Hlasování o společném hlasování bodů č. 2, 3, 4, 5: 7, 0, 0

Hlasování o usnesení vyjma usnesení bodu 4: 8, 0, 0
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Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2213/94R/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

B) schvaluje
  

1. změnu termínu plnění u usnesení č. 1488/62R/20 na 22. 11. 2021

4. Změna účelu části schválené dotace pro MO Neštěmice 
Původní číslo materiálu: 2

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

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

2214/94R/21
Změna účelu části schválené dotace pro MO Neštěmice 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost MO Neštěmice ze dne 15. října 2021 o změnu účelu části poskytnuté neinvestiční 
dotace pro MO Neštěmice ve výši 673,88 tis. Kč z neinvestiční akce „Soubor chodníků v 
ulici Přemyslovců“ na neinvestiční akci „Oprava chodníku v ulici U Pivovarské zahrady I. 
a II. etapa“

B) schvaluje
  

1. změnu účelu části poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 673,88 tis. 
Kč z neinvestiční akce „Soubor chodníků v ulici Přemyslovců“ na neinvestiční akci 
„Oprava chodníku v ulici U Pivovarské zahrady I. a II. etapa“

5. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o investiční dotaci
Původní číslo materiálu: 3

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2215/94R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o investiční dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost MO Střekov ze dne 6. října 2021 ve výši 500 tis. Kč na akci „Střekovské nábřeží 
– lavice“ 

B) schvaluje
  

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

6. Rozpočtové opatření FO – žádosti městských obvodů o navýšení neinvestiční dotace na 
zeleň 
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v upraveném znění: RM schvaluje, místo souhlasí

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

2216/94R/21
Rozpočtové opatření FO – žádosti městských obvodů o navýšení neinvestiční 
dotace na zeleň 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádostí městských obvodů o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na údržbu 
zeleně pro rok 2021 v celkové výši 2 175 tis. Kč z důvodu nárůstu cen v oblasti péče o 
zeleň

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 2 175 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 2 175 
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tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí mimořádné účelové 
neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 2 175 tis. Kč v položce Dotace pro 
MO na zeleň takto:
MO město ve výši 450 tis. Kč
MO Severní Terasa ve výši 400 tis. Kč
MO Neštěmice ve výši 825 tis. Kč
MO Střekov ve výši 500 tis. Kč

7. Rozpočtová opatření FO - zapojení účelových dotací pro městské obvody
Původní číslo materiálu: 5

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů 7, 8, 40: 8, 0, 0

2217/94R/21
Rozpočtová opatření FO - zapojení účelových dotací pro městské obvody

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelového neinvestičního příspěvku, 
poskytnutého z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 96 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 96 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku MO Neštěmice ve výši 96 tis. Kč na 
obnovu nemovité kulturní památky – kříž, rejstř. č. ÚSKP 42424/5-220, k.ú. Neštěmice a 
obec Ústí nad Labem (restaurování kříže a další související práce)

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v rámci Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních 
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 
239/2000 Sb., o IZS, z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 140,60 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 140,60 tis. Kč v položce Účelové prostř. 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO město ve výši 35 tis. Kč, určené pro JSDH 
Božtěšice na projekt „Vybavení jednotky OOPa technickými prostředky“
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO Neštěmice ve výši 56,76 tis. Kč, určené pro 
JSDH Mojžíř na projekt „JSDH Mojžíř – ochranné pomůcky“
d) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO Střekov ve výši 48,84 tis. Kč, určené pro 
JSDH Střekov na projekt „Vybavení jednotky SDH Střekov osobními ochrannými 
prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“
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3. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 ve výši 65,20 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 65,20 tis. Kč v položce Účelové prostř. od 
Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO město ve výši 65,20 tis. Kč, určené na 
realizaci projektu „Oprava kapličky v Božtěšicích, I. etapa – oprava střechy a izolace zdiva 
kapličky“

8. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, 
Vojnovičova"
Původní číslo materiálu: 7

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

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

2218/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, 
Návětrná, Vojnovičova"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce 
ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 19 500 
000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic 
Školní, Návětrná, Vojnovičova“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“, 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 „Ústí nad 
Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
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b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) 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. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

9. Vyhlášení veřejné zakázky „Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“
Původní číslo materiálu: 8

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

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

2219/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů, 
v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Ing. Jitka Nováková, technik oddělení evidence majetku ODM
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c) Lukáš Blažej, zastupitel statuárního města Ústí nad Labem
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Klára Uličná, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění 
PHK)“ – zhotovitel stavby
Původní číslo materiálu: 40

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

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

2220/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. 
Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku smlouvy o 
dílo mezi zadavatelem a dodavatelem k plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace 
Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění 
ve výši 4 500 000,- Kč bez DPH
2. vyzvání dodavatele Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., IČO: 413 26 687 k 
jednacímu řízení bez uveřejnění zasláním výzvy k podání nabídky

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou

2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

3. Lenku Klevarovou, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic odboru MOSRI
a) k vedení samotného jednání s dodavatelem po podání nabídky dodavatele včetně 
vyhotovení protokolu o jednání

11. Vyhlášení veřejné zakázky „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“
Původní číslo materiálu: 6
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Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Vítová: předmětem VZ je zpracování studie a projektu Plánu regenerace sídliště zadního 
traktu ul. Masarykova v Ústí nad Labem podle postupu dle nařízení vlády
- nutné, aby to bylo schválené RM, aby mohl být náklad na tuto studii, uznám jako uznatelný 
náklad
- cílem plánu regenerace jsou 3 fáze: navrhnout řešení dopravní situace, zlepšení podmínek pro 
bydlení, parkování
- odhad vynaložených nákladů, rozdělení regenerace sídliště na fáze je cca 12 mil. Kč
Mgr. Krsek: jedná se o sympatický projekt, jedná se o věc, která se musí řešit
- líbí se mi zdůraznění v zadání participace s občany
- výhradu mám k hodnotícím kritériím
- bylo by dobré zohledňovat procentuálně také další kritéria zejména reference
- důležité je, abychom měli kvalitního dodavatele této studie PD, bude potřeba kreativní přístup k 
revitalizaci tohoto hluchého prostoru
- navrhuji tento materiál stáhnout a připravit na další RM s jinými hodnotícími kritérii
- vyvážení ceny referenčními posudky
Ing. Tošovský: materiál zpracovával odbor majetku, než šel k na právní odbor
Mgr. Vítová: požadujeme referenční zakázky obdobného charakteru
Mgr. Krsek: bavili jsme se o tom opakovaně a shodli jsme se na tom, že u projektů a studií je to 
cesta, na rozdíl od těch stavebních zakázek je to ta vhodnější cesta rozdělit bodové hodnocení na 
část "cena" a na část "kvalita" podle referencí, stejně jako je tomu bylo materiálu "Alejka", tedy 
60% a 40%
Mgr. Vlach: děkuji za upozornění, že bude na základě mého upozornění navrhovat revokaci 
usnesení bodu č. 9 "Alejka", aby i u něj byla hodnotící kritéria upravena pouze na cenu a tím vše 
sjednoceno
- když jsme se bavili o kvalitě v zakázkách, tak jsem pochopil, že v rámci výzvy, budou doloženy 
referenční ukazatele
- pochopil jsem, že dvě referenční stavby jsou v procesu, kdy my jako dobří hospodáři máme 
zájem, aby ta cena byla pro město co nejnižší
Mgr. Krsek: nemůžeme přece hodnotit dobrého hospodáře podle toho, že zaplatí za projekt nejnižší 
cenu, když třeba o pouhých pár tisícovek skončí na druhém místě dodavatel, který má mnohem 
lepší reference a zaručuje tím ve finále výrazně lepší zhodnocení městského majetku. Podporuji 
přístup připravit materiál na příští RM nebo s úpravou kritérií, nebo
schválení materiálu s podmínkou, že bychom doplnili hodnotící kritéria alespoň ve výši 30 % na 
kvalitu

Ing. Tošovský: bylo by možné, udělat mimořádnou RM, protože je důležité, aby tento materiál byl 
schválen co nejdříve – doplnění kritéria - portfolium ve výši 20 %, nebo jestli bychom materiál 
mohli schválit dnes s tím, že do zadávací dokumentace bude přidáno hodnotící kritérium – 
portfolium ve výši 30 %
Mgr. Vlach: přijde mi nešťastné, řešit tyto změny na RM
- záleží mi na tom, abychom jako město neplatili více, než bychom měli
- navrhuji hlasovat o podobě materiálu v jaké je předložen
Mgr. Krsek: podporuji přístup připravit materiál na příští RM nebo s úpravou kritérií, nebo 
schválení materiálu s podmínkou, že bychom doplnili hodnotící kritéria ve výši 30 %
Mgr. Vítová: návrh na usnesení v předloženém znění
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Mgr. Krsek: připravím protinávrh
Ing. Tošovský: protinávrh ve stejném znění s tím, že se do zadávací dokumentace doplní jedno 
hodnotící kritérium - portfolium ve výši 30 % a 70 % cena
Mgr. Krsek: já se k tomuto protinávrhu připojuji
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na revokaci usnesení u bodu č. 8 alej v ulici Elišky Krásnohorské a 
znovuzařazení bodu k projednání

Hlasování o protinávrhu Ing. Tošovského: 5, 0, 3

Hlasování o revokaci a znovuzařazení bodu č. 8 k projednávání: 5, 1, 2

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 3 Návrh byl přijat

2221/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Regenerace sídliště zadní trakt ul. 
Masarykova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 413 220,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace sídliště zadní trakt ul. 
Masarykova“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

B) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Bc. Klára Uličná, DiS, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
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12. Revokace usnesení č. 2219/94R/21 a vyhlášení veřejné zakázky "Architektonická studie 
aleje E. Krásnohorské"
Původní číslo materiálu: 46
Diskuse proběhla.

Mgr. Vítová: cíl plánu regenerace této aleje je definovat aktuální problémy území a najít
jejich řešení se zvýšením ekologické hodnoty území
- součástí je návrh řešení zeleně, veřejného osvětlení, cest, vhodných volnočasových a edukačních 
aktivit, nového mobiliáře, zjištění uložení sítí v celé lokalitě a odhad nákladů na realizaci
- realizace bude rozdělena do tří fází
- schvalované RM, aby mohl být náklad uznán v rámci dotačního programu
Mgr. Vlach: navrhuji rozdělení váhy hodnocení: 70 % cena, 30 % kvalita, v tomto duchu
předložím protinávrh
Mgr. Krsek: nesouhlasím s ponížením bodového hodnocení kvality ze 40 % na 30 %
- nepřipadá mi to jako vhodné fórum na to, abychom tu věc řešili bez znalosti diskuze, která vedla 
k tomuto rozdělení ceny
- respektuji to, že se to bude znovu otevírat
Mgr. Vítová: návrh na usnesení v předloženém znění

Mgr. Vlach: v souvislosti s debatou navrhuji změnu váhy hodnocení, kdy 70 % bude důraz na cenu 
a 30 % na kvalitu

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha: 5, 1, 2

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 1, zdržel se 2 Návrh byl přijat

2222/94R/21
Revokace usnesení č. 2219/94R/21 a vyhlášení veřejné zakázky "Architektonická 
studie aleje E. Krásnohorské"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení číslo 2219/94R/21

B) schvaluje
  

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

C) pověřuje
  

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
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„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů, 
v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Ing. Jitka Nováková, technik oddělení evidence majetku ODM
c) Lukáš Blažej, zastupitel statuárního města Ústí nad Labem
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Klára Uličná, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

13. Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
Městským službám Ústí nad Labem, p.o.
Původní číslo materiálu: 9

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

Ing. Karpíšková: MS mají s městem Ústí nad Labem uzavřenou „Příkazní smlouvu o zabezpečení 
protipovodňové ochrany na území města Ústí nad Labem“
- předmětem smlouvy je zajištění protipovodňové ochrany, instalace protipovodňových zábran v 
případě protipovodňového stavu nebo cvičné stavby MPPZ
- rámci toho potřebují různé nářadí, které jim umožní tuto obsluhu obstarat
- žádám o RO, kterým přesuneme finanční prostředky z našeho odboru OŽP na OMOSRI
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2223/94R/21
Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na 
provoz Městským službám Ústí nad Labem, p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru městských
organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 55,88 tis. Kč takto:
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a ) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství o částku 55,88 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení
ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového
příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem,
příspěvkové organizaci ve výši 55,88 tis. Kč na obnovu nářadí pro
stavbu mobilních protipovodňových zábran 

B) ukládá
  

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

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

 Termín: 31. 12. 2021

14. „Příkazní smlouva o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí nad 
Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Karpíšková: příkazní smlouva, kterou má město uzavřenou s MS od roku 2015
- v roce 2018 byl dodán první dodatek k této smlouvě, a protože v letošním roce bylo nutné provést 
další změnu, v souvislosti se změnou skladování protipovodňových zábran, tak nám bylo právním 
oddělením doporučeno vytvořit z hlediska přehlednosti smlouvu novou
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2224/94R/21
„Příkazní smlouva o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí 
nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami 
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření „Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí 
nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a spol. Městské služby Ústí nad 
Labem, p.o. 

15. Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři
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Původní číslo materiálu: 11
Předkládá: Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí odboru sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Mgr. Jaremová: poslední 4 dotace z fondu pro seniory pro letošní rok
- jedná se o čtyři žadatele: Michaela Aigermanová, Ústecký spolek žádají o příspěvek poprvé, 
Výtvarná skupina SPOLU, Za Sebuzín krásnější – tradiční akce
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 8, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 41: 8, 0, 0

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

2225/94R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

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

a) Michaela Aigermanová, (IČ:682 91 370) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
"Život je pohyb - podpora aktivního stárnutí“ ve výši 18.200,- Kč
b) Ústecký sportovní spolek, z. s.(IČ: 684 30 043) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Tenisový turnaj seniorů“ ve výši 18.000,- Kč
c) Výtvarná skupina "SPOLU", s. (IČ: 445 53 498) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí "Výtvarná činnost seniorů spolku SPOLU, práv.os." ve výši 16. 400,-Kč
d) Za Sebuzín krásnější, z.s. (IČ: 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí "Den seniorů" ve výši18. 000,-Kč.

16. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Všebořice
Původní číslo materiálu: 13

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

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

2226/94R/21
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemků p. č. 898/66 o výměře 80997 m2, p. č. 898/69 o výměře 
1314 m2, p. č. 898/205 o výměře 225 m2, p. č. 898/242 o výměře 53290 m2, p. č. 898/371 
o výměře 2556 m2, p. č. 898/372 o výměře 426 m2, p. č. 898/373 o výměře 418 m2, p. č. 
898/374 o výměře 2795 m2 a p. č. 898/375 o výměře 11400 m2, vše v k. ú. Všebořice 
(celkem 153421 m2) za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny

17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 423 v k. ú. Církvice
Původní číslo materiálu: 14

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

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

2227/94R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 423 v k. ú. Církvice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 423 o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 560 m2 v 
k. ú. Církvice za účelem opravy příjezdové cesty s parkováním k objektu Církvice 126

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1494 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 15

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

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

2228/94R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1494 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1494 o výměře cca 55 m2 z celkové výměry 5070 m2 
v k. ú. Brná nad Labem za účelem rozšíření pozemku pro rekreaci

19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3883 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2229/94R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3883 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3883 o výměře cca 36 m2 z celkové výměry 6076 
m2 v k. ú. Střekov za účelem rekonstrukce stávajícího plotu a následné úpravy pozemku

20. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 18

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

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

2230/94R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 o výměře cca 53 m2 z celkové výměry 586 
m2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití – přístupová a příjezdová cesta
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen, nesmí být na něm umístěny 
žádné pevné překážky a musí být přístup ke všem přilehlým nemovitostem
e) funkční využití předmětné části 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

21. Pronájem části pozemku p. č. 1542/5 v k. ú. Sebuzín od Lesů ČR, s. p.
Původní číslo materiálu: 19

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

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

2231/94R/21
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Pronájem části pozemku p. č. 1542/5 v k. ú. Sebuzín od Lesů ČR, s. p.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. pronájem části pozemku p. č. 1542/5 o výměře 64 m2 od Lesů České republiky, s. p., 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 za částku 43,16 Kč/m2/rok bez 
DPH, tj. 2.762,- Kč/rok bez DPH

22. Rozpočtové opatření - příměstská doprava
Původní číslo materiálu: 21

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

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

2232/94R/21
Rozpočtové opatření - příměstská doprava

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 200 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 2 200 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy ODM - příměstská doprava
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
2 200 tis. Kč v položce Příměstská doprava

23. Rozpočtová opatření - věcná břemena a nájmy
Původní číslo materiálu: 22

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

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

2233/94R/21
Rozpočtová opatření - věcná břemena a nájmy

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 4 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 2 468 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 532 tis. Kč v položce Převody vlastních 
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fondů hospodářské činnosti (užívání MK - smlouvy)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 000 
tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 300 
tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru
 e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 
700 tis. Kč v položce Oddělení evidence majetku

24. Úprava usnesení RM č. 2144/91R/21 ze dne 4. 10. 2021
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2234/94R/21
Úprava usnesení RM č. 2144/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. usnesení RM č. 2144/91R/21 ze dne 4. 10. 2021 v bodě A) 1. b) takto:
a) text „o výměře 2148/3 m2“ se nahrazuje textem „o výměře 3 914 m2“
b) ostatní text zůstává nezměněn

25. Zmocnění pro MILŠTEJN, s.r.o. - dělení pozemků
Původní číslo materiálu: 24

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

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

2235/94R/21
Zmocnění pro MILŠTEJN, s.r.o. - dělení pozemků

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

1. společnost MILŠTEJN, s.r.o., IČ: 25432842 k zastupování statutárního města Ústí nad 
Labem v řízení ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 84/3, 
777/1, 1167/1, 1167/3, 1167/4, 1167/16, 1167/22 a 1167/28, vše v k.ú. Krásné Březno, ve 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, dle geometrického plánu č. 1809-97/2020, v 
rámci stavby „I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno"

26. Rozpočtové opatření ODM - zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu
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Původní číslo materiálu: 41
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 26, 27, 42, 43: 8, 0, 0

2236/94R/21
Rozpočtové opatření ODM - zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti 
na Miladu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 923 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 923 
tis. Kč v položce Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 923 
tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Dařílek: předložen návrh neschválení prodeje, doporučila MK
- jedná se o část pozemku, který tvoří vjezd k trafostanici, která je ve vlastnictví MS
- cena pozemku se pohybuje v kompetenci MO
- nesouhlas s prodejem pozemku kolem trafostanice
- jedná se o přímé napojení ze silnice první třídy směrem ke trafostanici a MK s ohledem na 
předchozí stanoviska nedoporučila k nebránění prodeje této části za podmínek, které se dávají k 
samotné trafostanici
PhDr. Ing. Nedvědický: neznamenal by prodej problém pro nás s naší částí pozemku, přístupu na 
tento pozemek?
Ing. Dařílek: pokud bychom prodávali, můžeme dát podmínku VB právo k přístupu
Mgr. Krsek: nebylo by lepší řešit tuto věc jako věcné břemeno (VB)? Že bychom neprodávali 
pozemek, ale prodali VB
Ing. Dařílek: ekonomicky výhodnější by byl prodej, pozemek k trafostanici je pro nás zbytný
Mgr. Krsek: jde o pár metrů, ekonomicky nedojdeme k většímu rozdílu mezi platbou za VB a mezi 
platbou trvalého odkupu dané věci
Ing. Dařílek: jedná se o 34 m2
- za prodej 60 tis. Kč, za VB bychom obdrželi 10 tis. Kč
Ing. Tošovský: navrhl bych schvalovat záměr prodeje za podmínek: A) kupní cena ve výši 
minimálně 1 500 Kč/m2, kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, funkční využití 
předmětné části pozemku musí být v souladu s ÚP Ústí nad Labem, součástí prodeje nesmí být ta 
část pozemku, na níž se nachází stavba chodníku, nabyvatel si před převodem nechá zaměřit 
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veřejné osvětlení, na jehož základě bude zřízeno bezúplatně VB služebnosti – inženýrské sítě, ve 
prospěch statutárního města Ústí nad Labem, nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí včetně geometrického plánu a znaleckého posudku a předložení potvrzení 
bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem, zároveň se zavazuje uzavřít VB 
chůze a jízdy ve prospěch pozemků č. 3423/1
- byl bych rád, kdyby se nám s Českými přístavy povedlo směřovat k dohodám
Mgr. Krsek: znamená to, že chodník není součástí prodeje?
Ing. Dařílek: ano
Mgr. Krsek: běžně se toto řeší VB?
Ing. Dařílek: ano
Mgr. Krsek: ty okolní pozemky jsou naše?
Ing. Dařílek: ano
Mgr. Krsek: VB snižuje cenu pozemku, ne?
Ing. Tošovský: my schvalujeme záměr prodeje
Ing. Dařílek: záměr vychází z jejich žádosti
Mgr. Krsek: my vědomě zatížíme pozemek VB
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění
Ing. Tošovský: protinávrh schvaluje záměr prodeje A) až H)

Hlasování o protinávrhu Ing. Tošovského: 6, 0, 1

Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

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

2237/94R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 o výměře cca 34 m2 z celkové výměry 36611 
m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 1.500,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž se nachází stavby chodníku
e) nabyvatel si před převodem nechá zaměřit veřejné osvětlení, na jehož základě bude 
případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ústí nad Labem
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
h) uzavření věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch pozemku č. 3423/1
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28. Žádost Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. - covid - lanová dráha na Větruši
Původní číslo materiálu: 20

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

Ing. Dařílek: Dopravní podnik zaslal požadavek na kompenzaci tržeb na Lanové dráze na Větruši v 
návaznosti na protipandemická opatření k ochraně obyvatelstva v roce 2021
- výše požadované kompenzace činní 746 467,- Kč a vychází z porovnání tržeb za období leden až 
srpen roku 2019, kdy provoz na lanové dráze byl ještě v normálním režimu
- částka 746 tis. Kč není součástí rozpočtu ODM
- návrh na usnesení v předloženém znění
Mgr. Krsek: Chápu to tak, že navýšíme ztrátu DP a pokud ji v příštím období nevyrovná, tak ji 
stejně jako město nakonec zaplatíme
PhDr. Ing. Nedvědický: v daný moment nemáme tolik zdrojů, abychom byli schopni pokrýt tuto 
covidovou ztrátu, která tam vzniká
- protinávrh: RM neschvaluje

Hlasování o protinávrhu PhDr. Ing. Nedvědického: 8, 0, 0

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

2238/94R/21
Žádost Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. - covid - lanová dráha 
na Větruši

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. kompenzaci propadu tržeb Lanové dráhy na Větruši za rok 2021 Dopravnímu podniku 
města Ústí nad Labem a.s., která byla
způsobena omezením provozu v návaznosti na protipandemická opatření sloužící k ochraně 
obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid - 19, ve výši 746 467,- Kč

29. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek pro 
žáky 1. tříd
Původní číslo materiálu: 26

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

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

2239/94R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních 
pomůcek pro žáky 1. tříd

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 731,60 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení školství o částku 731,60 tis. Kč v položce Oddělení školství - Příspěvek na učební 
pomůcky pro žáky 1. tříd

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelových příspěvků na provoz, v celkové výši 731,60 Kč, pro jednotlivé 
základní školy v Ústí nad Labem jako doplatek na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro 
žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 60,40 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 38,80 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
48,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
48,40 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 19,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 22,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 46,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
50,80 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 38,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 63,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
38,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 42,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 20,40 
tis. Kč

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 53,60 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
20,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace, ve výši 
28,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 60,80 tis. Kč
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- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 22,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 9,60 tis. Kč

30. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022
Původní číslo materiálu: 27

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

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

2240/94R/21
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin školního roku 
2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022, tj. od 23. 12. 2021 do 31. 
12. 2021, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
h) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
j) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
l) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
m) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
n) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
o) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
p) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
q) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
r) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
s) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
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2. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022, tj. od 27. 12. 2021 do 31. 
12. 2021, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
d) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
i) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
j) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
l) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v mateřských školách 
uvedených v bodě A) 1., A) 2.

31. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Původní číslo materiálu: 42

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

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

2241/94R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy zřizované statutárním městem 
Ústí nad Labem dle § 23, odst. 3 a 5, školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 
(školský zákon), na školní rok 2021/2022 – zvýšení počtu dětí ve třídě

a) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A)

32. Dotační programy v oblasti kultury a sportu na rok 2022 - prodloužení termínu 
Původní číslo materiálu: 43

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 12, 44: 8, 
0, 0

2242/94R/21
Dotační programy v oblasti kultury a sportu na rok 2022 - prodloužení termínu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu termínu projednání dotačních programů v oblasti kultury a sportu na rok 2022 do 
6. 12. 2021 uloženou dne 25. 6. 2021 usnesením 1946/81R/21

33. Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021
Původní číslo materiálu: 25

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

Ing. Kohl: variantní řešení z důvodu žádosti Collegia Bohemica, která žádala 50 tis. Kč na 
částečnou úhradu nákladů akce „ Slavnostní otevření stálé muzejní expozice Naši Němci“
- žádosti mají přímo specifikováno 20 tis. Kč – nájem sálu, 10 tis. Kč propagace, 20 tis. Kč honorář 
za vystoupení
- komise navrhla na základě bodového hodnocení částku 19 800,-Kč, kde hlasování bylo 3:3:3, 
proto jsme navrhli variantní řešení
- návrh na neposkytnutí dotace Lince bezpečí, z.s. – každoroční materiál – není jasné, kolik 
volajících je z Ústí nad Labem, kvalifikovaný odhad na 1 440 hovorů
Mgr. Krsek: situaci kolem Collegia Bohemica jsem sledoval
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- výhrady k tomu, že nejde o kulturní akci pro širokou veřejnost
- účel využití té dotace reprezentace slavností otevření
- prestižní akce, na kterou budou pozváni prestižní hosté
- byli jsme na návštěvě v Chemnitz a tito hosté se na tuto akci také chystají, proto navrhuji 
navýšení částky na 30 tis. Kč
Mgr. Vlach: i přes to, že tato výstava není pro širokou společnost, podpořím částku
- tato akce předchází otevření expozice
- budu předkládat protinávrh s částkou ve výši 35 tis. Kč
- kritika předsedkyně Kolečkové
Mgr. Krsek: připojuji se k protinávrhu Mgr. Vlacha
- diskuzi jsem sledoval a příspěvek paní předsedkyně neměl formu doporučení, jak mají ostatní 
hlasovat
Ing. Kohl: pokud navrhnete navýšení částky, tak finanční prostředky ve fondu jsou
PhDr. Ing. Nedvědický: jakým podílem se na tom podílí univerzita, která je jeden z dalších 
zřizovatelů?
Mgr. Vlach: univerzita poskytne 20 tis. Kč na ubytování zahraničních hostů a poskytne organizační 
kapacitu pro zajištění průběhu výstavy jako takové
- detaily spolupráce zatím nemám
Mgr. Krsek: dluh, který vznikl, který jsme odpouštěli, je dluh za pokutu, která byla vyvolána 
činností bývalé ředitelky
PhDr. Ing. Nedvědická: město plní, čemu se zavázalo
- chybí mi větší zapojení univerzity
Mgr. Krsek: až bude jednání správní rady, tak tento požadavek budeme vnášet ze strany města
- žádám o podporu protinávrhu, protože se blížíme k finálnímu produktu

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění varianta č. I

Mgr. Vlach: protinávrh varianta A) s výjimkou bodu B) příspěvek ve výši 35 tis. Kč

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vlacha: 7, 0, 1

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

2243/94R/21
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu, určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:

a) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka SONS 
Ústí nad Labem (IČ 65399447) na částečnou úhradu nákladů na „Zajištění služeb oblastní 
odbočky SONS Ústí nad Labem“ ve výši 40.500,- Kč
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b) SVAZ VIETNAMCŮ v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 09406433) na částečnou úhradu 
nákladů akce "Mezinárodní den žen" ve výši 21.600,- Kč

c) Mgr. Ema Hubáčková (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů akce "Pocta 
profesorce Jitce Švábové, 7. ročník" ve výši 33.100,- Kč

d) Collegium Bohemicum, o. p. s. (IČ 27309231) na částečnou úhradu nákladů akce 
"Slavnostní otevření stálé muzejní expozice Naši Němci" ve výši 35.000,- Kč

B) neschvaluje
  

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu, určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem těmto subjektům:
a) Linka bezpečí, z.s. (IČ 61383198) na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z města 
Ústí nad Labem“

34. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Jesle města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2244/94R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Jesle města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 1. 2022
  

1. se změnou zřizovací listiny
a) Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací 
listině, kterým se upravuje hlavní účel a předmět činnosti organizace, ve znění dle přílohy 
č. 1 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: 20. 12. 2021

35. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
66ŘP0770-16; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. 66ŘP0693-16
Původní číslo materiálu: 29
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

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

2245/94R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. 66ŘP0770-16; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0770-16
2. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16

B) souhlasí
  

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0770-16 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem Hrbovická 2, 
403 39 Chlumec a s PKP CARGO INTERNATIONAL a. s., sídlem Betonářská 580/14, 712 
00 Ostrava – Muglinov, který je přílohou tohoto usnesení
2. s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem Hrbovická 2, 
403 39 Chlumec a s PKP CARGO INTERNATIONAL a. s., sídlem Betonářská 580/14, 712 
00 Ostrava – Muglinov, který je přílohou tohoto usnesení

C) ukládá
  

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit ke schválení zastupitelstvu města dodatky dle bodu B)

 Termín: 8. 11. 2021

36. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II
Původní číslo materiálu: 30

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

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

2246/94R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 51,28 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, z.s. na úhradu 
nákladů v rámci realizovaného projektu ,, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 51,28 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 51,28 tis. Kč
2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka ve výši 161,80 tis. Kč – převod 
finančních prostředků na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického rozvoje 
o částku 161,80 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 161,80 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

37. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 31

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

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

2247/94R/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 ve 
výši 1 059,32 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem“ (č. smlouvy 20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 059,32 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
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Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 059,32 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 802,37 tis. Kč – zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č. 30_21_011“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 802,37 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních finančních příspěvků, v 
celkové výši 802,37 tis. Kč, v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, pro p. o. z oblasti školství na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol III“ takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 468,61 tis. 
Kč
- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 13,63 tis. Kč
- Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 
organizaci ve výši 220,10 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 20,49 
tis. Kč
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 
79,54 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 147 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 147 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, v celkové výši 147 
tis. Kč, Kulturnímu středisku města Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci na realizaci projektů: „54. Střekovská kamera“ 42 tis. Kč 
„XXV. ročník Mezinárodní jazz a blues festival 2021“ 105 tis. Kč

38. Rozpočtové opatření OMOSRI - "Revitalizace ulice Nová II. etapa"
Původní číslo materiálu: 32

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

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

2248/94R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - "Revitalizace ulice Nová II. etapa"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 2 610,30 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 1 130,30 tis. 
Kč u akce „Investiční rezerva OPRI – PD“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 1 480,00 tis. 
Kč u akce „Plavecký areál Klíše – odvodnění ochozů skokanského bazénu“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 2 610,30 tis. 
Kč na akci „Revitalizace ulice Nová II. etapa“

39. Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do výzvy MŠMT „Podpora školního stravování dětí 
mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“
Původní číslo materiálu: 33

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

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

2249/94R/21
Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do výzvy MŠMT „Podpora školního 
stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se zapojením následujících příspěvkových organizací jako partnerů do Výzvy MŠMT č. 
j. MSMT-4121/2021-2 „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském 
a Ústeckém kraji na rok 2021“:
a) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizace, IČ 
70201013
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 218/28, příspěvkové organizace, IČ 
72744570

2. s uzavřením smlouvy o spolupráci - partnerství v rámci projektu „Na oběd ve školce“ 
mezi společností Člověk v tísni,
o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277, a
a) Mateřskou školou Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkovou organizací, IČ 
70201013
b) Mateřskou školou, Ústí nad Labem, Marxova 218/28, příspěvkovou organizací, IČ 
72744570

40. Rozpočtové opatření OÚPSŘ a OMOSRI
Původní číslo materiálu: 12

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

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

2250/94R/21
Rozpočtové opatření OÚPSŘ a OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 1 580,21 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního 
řádu o částku 1 580,21 tis. Kč, v položce Kancelář architektury města

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 1 580,21 tis. Kč, v položce Provozní výdaje

41. Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – prodloužení termínu podání 
žádosti o dotaci
Původní číslo materiálu: 44

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

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

2251/94R/21
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – prodloužení termínu 
podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu termínu podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilů pro 
poskytovatele sociálních služeb“ do 30. 11. 2021 uloženou dne 30. 8. 2021 usnesením 
2085/88R/21

42. Informace ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 34

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

Bc. Žirovnická: zahájení prací na úpravy návrhu Zoologické zahrady
Mgr. Krsek: neměla být revokace původního generelu Zoologické zahrady?
PhDr. Ing. Nedvědický: generel je platný, protože to bylo schváleno usnesením ZM a do té doby, 
než nebudeme mít předloženou novou alternativu, se kterou se ztotožníme, nebo ne, tak bychom 
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neměli rušit schválené usnesení
Mgr. Krsek: informace vezmu na vědomí a potom s paní Novákovou proberu, jak vidí další 
posloupnost ve vztahu s tím generelem, který byl schválený podmíněně
PhDr. Ing. Nedvědický: ve zdůvodnění v DZ je, že důvodem zahájení výše uvedených prací, je 
blížící se rescreening EAZA, který je plánován na jaro roku 2022
- máme platný dokument, připravuje se dokument nový, který by v sobě měl mít prvky toho 
vyloučení chyb, které byly důvodem pozastavení členství v EAZA
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2252/94R/21
Informace ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace o 
zahájení prací na úpravě návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem

43. Projekt "Forget Heritage" - Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti
Původní číslo materiálu: 35

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

Bc. Žirovnická: jedná se o dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci na projektu Forget Heritage v 
rámci realizace programu Interreg CENTRAL EUROPE
Ing. Tošovský: v DZ je napsáno, že v období listopadu 2018 až říjen 2019 byly vyčleněny v 
rozpočtu peníze ve výši 19 415 EUR, což znamená cca 485 tis. Kč
- je to to, co má být každý rok na videoprojekci, nebo toto a ještě nějaké peníze navíc?
Bc. Žirovnická: těch 19 415 EUR to byly ještě peníze z projektu, které se použily na období 2018, 
2019 na realizaci akcí
Ing. Tošovský: zavázali jsme se, že nějaké akce tam budeme provádět, je tam přesně specifikováno 
v jakém rozsahu a kolik?
Bc. Žirovnická: ne, rozsah akcí nebyl specifikován
Ing. Tošovský: těch 300 tis., které po nás žádá Hraničář, specifikuje, na co všechno to je?
Bc. Žirovnická: ano, v příloze je plán akcí na listopad 2021 – říjen 2022
Ing. Tošovský: když jim nedáme 300 tis. ale například 100 tis. Kč, tak si s tím poradí?
- a nepřijdeme o tu dotaci?
Bc. Žirovnická: ne, bude si s tím muset Hraničář poradit
Mgr. Vlach: proč byla zvolena forma dodatku, protože se mi zdá, že se jedná o žádost Hraničáře o 
podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem nad rámec smluvních závazků vyplývajících z projektu
- proč to není dar, který projedná ZM?
Bc. Žirovnická: takto už to bylo v původní smlouvě o spolupráci
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- příští rok se ke smlouvě bude uzavírat dodatek o výši finančních prostředků, které dostane 
Hraničář, tak o výčtu akcí, které bude následující období realizovat
- vyplývá to z uzavřené smlouvy
PhDr. Ing. Nedvědický: smlouva je platná do roku 2024, byla podepsána 10. 10. 2018
Bc. Žirovnická: teď jsme v režimu udržitelnosti
Mgr. Krsek: ta udržitelnost má stanovený rozsah
- příjemce dotace bylo město a Hraničář
- obsahem projektu je pracovní místo, které nelze eliminovat
- produkce mohla být realizována na ulici i v době covidových omezení platících pro vnitřní 
prostory
PhDr. Ing. Nedvědický: padl návrh JUDr. Žákovské, Ph.D., aby byl tento materiál stažen a byl 
předložen na další RM a k němu přizván zástupce Hraničáře
Mgr. Krsek: tuto informaci jsem dostal před projednáváním a souhlasím s návrhem stažení 
materiálu
Bc. Žirovnická: materiál stahuji

44. Rozpočtová opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“
Původní číslo materiálu: 45

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

Bc. Žirovnická: ve věci Participativního rozpočtu Ústečané společně, kdy se budou rozesílat 
finanční prostředky na projekty
Mgr. Krsek: proč se převádí částka na opravu místních komunikací?
Bc. Žirovnická: položky se převádějí na účty jednotlivých MO, které je budou realizovat
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2253/94R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se změnou názvu projektu „Úprava Humboldtovy vyhlídky“ na název „Humboldtova 
vyhlídka“

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru dopravy a majetku v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“ v celkové 
výši 500 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na „Participativní projekty“
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 500 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací (Ústecký podchod, čistý a bezpečný)

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru – účelové investiční a neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 000 
tis. Kč v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku
2 000 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participativní projekty“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Neštěmice – Dětské hřiště TJ Mojžíř“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 175 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském 
nábřeží“
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 325 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Střekov na provoz (Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském 
nábřeží)
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – Humboldtova vyhlídka“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Severní Terasa – Discgolf v Ústí nad Labem“

C) ukládá
  

1. příslušnému realizátorovi (ODM) projektového záměru "Ústecký podchod, čistý a 
bezpečný" Participativního rozpočtu Ústečané společně

a) ukončit realizaci všech výše uvedených akcí

 Termín: 31. 10. 2022

  
2. příslušným realizátorům (MO) projektových záměrů Participativního rozpočtu 
„Ústečané společně“

a) ukončit realizaci všech výše uvedených akcí

 Termín: 31. 10. 2022

  
3. příslušným realizátorům projektových záměrů (MO) Participativního rozpočtu 
„Ústečané společně“

a) vyúčtovat poskytnuté účelové dotace, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční 
prostředky vrátit do rozpočtu poskytovatele

 Termín: 30. 11. 2022

45. Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022
Původní číslo materiálu: 36
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Předkládá: Romana Macová, vedoucí kanceláře primátora
Diskuse proběhla.

pí Macová: poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a 
místní Agenda 21 pro období 2021/202ě a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu
- předkládám schválení dotace ve výši 300 tis. Kč
- vyjádření je v příloze materiálu
- vysvětlení dodal Ing. Kohl
PhDr. Ing. Nedvědický: reakce na diskuzi k bodu, který jsme tu měli, aby nedocházelo k 
duplicitám v dotačních titulech
pí Macová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2254/94R/21
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 následujícím žadatelem:

a) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 05612951) na projekt „Léto nejen s Volejbalem“ 
(příměstské tábory v termínech 2. - 6. 8. a 9. - 13. 8. 2021) ve výši 30.000,- Kč

46. Smlouva o dílo na poskytování servisních služeb pro Varovný informační systém
Původní číslo materiálu: 37

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

PhDr. Ing. Nedvědický: byl dokončen projekt VISO, proběhlo zdárně zkušebním provozem, a je 
nyní plně funkční, tuto funkci musíme nyní garantovat
- předkládáme servisní smlouvu pro poskytování služeb pro údržbu VISO
- smlouva prošla kontrolou PO
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2255/94R/21
Smlouva o dílo na poskytování servisních služeb pro Varovný informační systém
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Smlouvu o dílo na poskytování servisních služeb na Varovný informační systém

47. Termíny jednání RM a ZM v roce 2022
Původní číslo materiálu: 46
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: předkládám termíny projednávání RM a ZM na příští rok
- v každém měsíci bude probíhat jedno ZM a dvě RM
- návrh na usnesení v přeloženém znění 

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

2256/94R/21
Termíny jednání RM a ZM v roce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2022

Rada města

17. 1. 2022
31. 1. 2022
14. 2. 2022
28. 2. 2022
14. 3. 2022
28. 3. 2022
11. 4. 2022
25. 4. 2022
9. 5. 2022
23. 5. 2022
6. 6. 2022
27. 6. 2022
5. 9. 2022
19. 9. 2022
10. 10. 2022

Zastupitelstvo města

7. 2. 2022
7. 3. 2022
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4. 4. 2022
16. 5. 2022
20. 6. 2022
12. 9. 2022
 3. 10. 2022

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 42 z 42


