
Z á p i s

z 96. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 22. 11. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Miroslava Lazarová

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 96. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

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

53. Smlouva o podnájmu - vánoční výzdoba
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

54. Projekt „Forget Heritage“ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

55. Navýšení kapacity školy a školní jídelny v MŠ U plavecké haly
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

56. Rozpočtové opatření KP a FO
Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města

Nechat hlasovat o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 52 za bod č. 8 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 48 za bod č. 4 (jelikož jsou k bodům Metropolnetu 2, 3, 4 přizvání zástupci 
Metropolnetu)
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- bodů č. 53 a 55 za bod č. 34 (aby materiály OŠKS byly za sebou),
- bodu č. 54 za bod č. 47 (aby materiály OMOSRI byly za sebou).

Poznámka:
K bodům č. 2, 3, 4 a 48 přizvání zástupci Metropolnetu

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 4, 46

         

Schválený program:

1. Zápis do evidence skutečných majitelů - Metropolnet, a.s.

2. Schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2021 - Metropolnet a.s.

3. Schválení účetní závěrky za rok 2020 - Metropolnet, a.s.

4. Dodatek č. 3 k provozní smlouvě - Metropolnet, a.s.

5. Třetí informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2018–2022

6. Udělení čestného občanství

7. Organizační změna MmÚ

8. Memorandum o spolupráci - Mobilní haly

9. Rozpočtové opatření OHS

10. Rozpočtové opatření FO a MP

11. Plnění úkolů uložených radou města 

12. Vyhlášení veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, 
jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“

13. Vyhlášení veřejné zakázky „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“

14. Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“

15. Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa"

16. Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov"

17. Veřejná zakázka „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ - 
výběr dodavatele

18. Smlouva o společném zadávání deratizace města Ústí nad Labem

19. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

20. Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO – dotace na výkon sociální práce
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21. RO městské policie - snížení poskytnuté účelové dotaze ze státního rozpočtu v roce 2021

22. RO městské policie - zapojení dotace z dotačního programu MVČR a rozpočtové opatření 
MP a FO

23. RO městské policie - zapojení dotace MVČR - investice

24. Úprava usnesení RM č. 2154/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

25. Nabytí pozemku p. č. 1263/2 v k. ú. Brná nad Labem formou darování

26. Prodej nepoužívaného mobiliáře - betonové lavičky a květníky

27. Prodej pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice

28. Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Neštěmická 795/37

29. Převod kulturních předmětů do správy MO ÚL - město

30. Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady

31. Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

32. Úprava usnesení RM č. 2147/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

33. Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště 
Dobětice - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

34. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - pojištění majetku

35. Rozpočtové opatření OŠKS 

36. Smlouva o podnájmu - vánoční výzdoba

37. Navýšení kapacity školy a školní jídelny v MŠ U plavecké haly

38. Zrušení pracovní skupiny pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

39. Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad

40. Rozpočtové opatření OMOSRI - převod finančních prostředků v investiční části rozpočtu

41. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - OPTP

42. Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací od příspěvkových 
organizací

43. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

44. Aktualizace Strategického rámce MAP - souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení

45. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro 
rok 2022

46. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

47. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Technická pomoc
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48. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

49. Plat a odměny ředitelů ZŠ a ZUŠ Husova, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní

50. Jmenování PaedDr. Jana Eichlera na vedoucí pracovní místo ředitele KSmÚL od 1. 1. 2022

51. Projekt „Forget Heritage“ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti

52. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

53. Poskytnutí peněžitého daru

54. Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem

55. Rozpočtové opatření KP a FO

56. Různé

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 2, 3, 4: 6, 0, 0

1. Zápis do evidence skutečných majitelů - Metropolnet, a.s.
Původní číslo materiálu: 2

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

p. Knápek: povinnost vyplývá ze zákona
- zákon ukládá, aby všechny povinné subjekty provedly zápis do rejstříku evidence skutečných 
majitelů za pomoci podání žádosti na příslušný krajský soud
- vlastníkem je ČR, kraj nebo obec
- představenstvo společnosti bude akceptovat provedení zápisu své osoby do evidence skutečných 
majitelů na základě rozhodnutí rady města (valné hromady)
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2259/96R/21
Zápis do evidence skutečných majitelů - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o problematice zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů

B) ukládá
  

1. členům představenstva Metropolnet, a.s.

a) provést zápis do evidence skutečných majitelů ve znění důvodové zprávy
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 Termín: 31. 12. 2021

2. Schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2021 - Metropolnet a.s.
Původní číslo materiálu: 3

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

p. Knápek: jde o rutinní věc
- stanovení auditora pro účetní závěrku za rok 2021
- navrhujeme paní Staňkovou
- do VŘ se nám nikdo nepřihlásil
- pokračujeme ve smlouvě
- dané limity nepřekračujeme
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2260/96R/21
Schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2021 - Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na návrh 
představenstva společnosti Metropolnet, a. s.
1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, IČ 
44291132) jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet, a.s. za účetní 
období 2021

3. Schválení účetní závěrky za rok 2020 - Metropolnet, a.s.
Původní číslo materiálu: 4

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

p. Knápek: řádné odsouhlasení DR
- účetní zisk společnosti ovlivňuje především míra odpisů v kombinaci s probíhajícími velkými 
investičními akcemi
- vzhledem k ukončení zásadní modernizace infrastruktury a postupnému odepisování těchto 
investic se míra zisku bude postupně snižovat tak, jak bylo dříve avizováno na osobních jednáních
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Informace:
RM vzala na vědomí informaci o probíhajících soudních sporech

2261/96R/21
Schválení účetní závěrky za rok 2020 - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako 
jediný společník Metropolnet, a.s.,

1. „Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet a. s. za rok 2020“ v předloženém 
znění

2. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a.s. na rozdělení zisku za rok 2020 ve 
výši 3 913 000,- Kč následovně:
a) V souladu se stanovami společnosti Metropolnet, a.s. převést 5% zisku konkrétně částku 
195 650,- Kč do rezervního fondu společnosti
b) zbylých 95% zisku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2019, konkrétně částku 3 717 
350,- Kč na účet nerozděleného zisku

3. Zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v 
předloženém znění

B) bere na vědomí
  

1. Výroční zprávu společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2020

C) schvaluje
  

v souladu se stanovami společnosti (článek IX, písmeno h.)
1. vyplacení mimořádných odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti

4. Dodatek č. 3 k provozní smlouvě - Metropolnet, a.s.
Původní číslo materiálu: 48

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse proběhla.

Mgr. Habrová: jedná se o další dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet
- tři věci k řešení: software na podporu dotačního řízení, kdy tento software byl implementovaný 
do informačního systému města
- nutné zaplatit jednorázovou implementaci, jednorázový poplatek činí 85 tis. Kč
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- od prosince měsíční částka zhruba 7 tis. Kč
- finanční prostředky na to máme k dispozici v rozpočtu na tento rok a zajistili jsme i na rok příští
- druhou věc, kterou dodatek řeší, je software na správu poplatku za komunální odpad
- zahájení prací s tím, že obecně závazná vyhláška nebyla zatím předložena do ZM, přesto 
Metropolnet dostal od vedení města informaci, aby pokračoval v implementaci
- někdy v červnu příštího roku bude software dokončen a bude nutné Metropolnetu za odvedenou 
práci zaplatit
- upgrade informačního systému Navision
- platba za implementaci tohoto upgradu by nám spadla do roku 2023
PhDr. Ing. Nedvědický: dotační software je v plné funkční formě a už s ním mohou kolegové 
pracovat?
Bc. Vejsada: v tuto chvíli probíhá vyplňování dotačních titulů, které RM schválila
- data jsou připravena k přijímání žádostí
PhDr. Ing. Nedvědický: žádosti, které k nám půjdou, budou moci být realizovány na tomto 
softwaru? Má to za sebou i druhou část - hodnocení?
Bc. Vejsada: ano, software umožňuje schvalování komisí v jednotlivých dotačních titulech
Mgr. Habrová: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2262/96R/21
Dodatek č. 3 k provozní smlouvě - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 3 k Provozní smlouvě o zajištění činností v oblasti informačních 
technologií pro statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky ze dne 
29.6.2017 ve znění dle přílohy důvodové zprávy

5. Třetí informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2018–2022
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Bakule: zpracovatel je Metropolnet
- jedná se o zprávu za poslední období, na, které byla podepsána smlouva o provádění servisu a 
údržby celkového kamerového systému na území města
- bude potřeba vypsat nové VŘ na období roku 2022 – 2025
Mgr. Hofman: systém funguje tak, jak je zavedený
- smlouva končí v červnu 2022
- VŘ bude trvat 6 měsíců
- ve chvíli, aby byl kamerový systém, který je složený ze 7 kamer různé kvality a historie, tak aby 
nebyl bez opatrovnictví, bez servisu, tak proto jsme udělali materiál, aby smysl materiálu bylo 
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usnesení, ve kterém zní: začněte dělat nadlimitní veřejnou zakázku a její výsledky předložte do 
RM
- model je stejný jako před 4 roky, stejný návrh na usnesení, jediné, co se zde liší je pouze 
informativní zpráva, která je přílohou č. 1 a to, že po odhadu jsme snížili částku na 17 mil. Kč z 
původních 22 mil. Kč, začít dělat VŘ v prosinci 2021
- Metropolnet má z toho odměnu 3 %, ve smlouvě měl závazek, který splnil - vyřízení evidenčního 
softwaru pro kamery, ten jsme nakoupili, je funkční (350 tis. Kč)
- současně je v provozu i helpdesk
Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2263/96R/21
Třetí informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a 
pravidelného servisu a údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem 2018–2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem od října 2020 do října 2021

B) ukládá
  

1. představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

a) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., a to ve spolupráci s 
Městskou policií předložit Radě města Ústí nad Labem výsledek nové VZ „Poskytování 
servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v 
rámci MKDS Ústí nad Labem 2022 – 2025“ na jednání Rady města Ústí nad Labem před 
podpisem smluvních vztahů

b) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., a to ve spolupráci s 
Městskou policií zajistit výběrové řízení pro VZ „Poskytování servisních a revizních prací 
a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem 2022 – 2025“,

 Termín: 31. 7. 2022

  
2. představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

a) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
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předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., předložit Radě města 
Ústí nad Labem další zprávu o průběhu plnění poskytovaných servisních a revizních prací i 
pravidelného servisu a údržby na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem

 Termín: 31. 10. 2022

6. Udělení čestného občanství
Původní číslo materiálu: 1

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

Mgr. Studenovský: udělení čestného občanství města Ústí nad Labem paní Heleně Borské a paní 
Bedřišce Kulhavé
- materiál bude předložen 20. 12. 2021 na ZM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2264/96R/21
Udělení čestného občanství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s udělením čestného občanství města Ústí nad Labem paní Heleně Borské a paní 
Bedřišce Kulhavé

7. Organizační změna MmÚ
Původní číslo materiálu: 5

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

Mgr. Studenovský: řešení technických záležitostí
- s výjimkou písmene e)
- návrh na usnesení v upraveném znění: vypuštění bodu e)

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

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

2265/96R/21
Organizační změna MmÚ
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje s účinností od 1. 1. 2022
  

1. organizační změnu MmÚ takto:
a) převádí pracovní místa z úseku úklidu II do úseku úklidu I v oddělení správy budov na 
odboru hospodářské správy
b) zrušuje úsek úklidu II v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy vč. 
pracovního místa vedoucí tohoto úseku
c) úsek úklidu I v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy se přejmenovává 
na úsek úklidu
d) zřizuje organizační oddělení v kanceláři tajemníka
e) zvyšuje počet pracovních míst na odboru sociálních věcí o 1
f) zvyšuje počet pracovních míst na odboru přestupkových agend o 1
g) převádí kompetence plnění úkolů v oblasti energetiky vč. pracovního místa energetika 
města z kanceláře tajemníka do odboru dopravy a majetku
h) převádí agendu jednání ZM, RM a volbu přísedících u soudu z kanceláře tajemníka do 
kanceláře primátora
i) převádí agendu správy sociálního fondu z odboru hospodářské správy do kanceláře 
tajemníka
j) převádí agendu projednávání a rozhodování přestupků v oblasti sociálně právní ochraně 
dětí z odboru přestupkových agend na odbor sociálních věcí
k) určuje jako řídící odbor pro příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem 
odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

B) stanovuje s účinností od 1. 1. 2022
  

1. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních věcí na 45
2. počet zaměstnanců zařazených do odboru hospodářské správy na 37
3. počet zaměstnanců zařazených do odboru přestupkových agend na 39
4. počet zaměstnanců zařazených do odboru dopravy a majetku na 31
5. počet zaměstnanců zařazených do kanceláře tajemníka na 25
6. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 412

C) schvaluje
  

1. dodatek č. 4 ke směrnici RM 1/2020 Organizační řád MmÚ ve znění dle přílohy 
důvodové zprávy

8. Memorandum o spolupráci - Mobilní haly
Původní číslo materiálu: 6

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

Mgr. Studenovský: předkládám memorandum o spolupráci se společností Mobilní haly, s.r.o.
- memorandum je trojstranné
- účelem by mělo být vybudování sjednoceného komplexu rodinných domů v lokalitě Dobětice
PhDr. Ing. Nedvědický: Sluneční stráň, kde má investor zájem vystavět domky
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- očekává problémy se silnicí, která by tam měla být, zavazuje se ji vytvořit
- zavazující požadavek: podpora komunální infrastruktury – oprava školky nebo školy
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2266/96R/21
Memorandum o spolupráci - Mobilní haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci směřující k realizaci projektu ve veřejném 
zájmu se společností Mobilní haly, s.r.o. a městským obvodem Ústí nad Labem - Severní 
Terasa

9. Rozpočtové opatření OHS
Původní číslo materiálu: 7

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

Mgr. Studenovský: předkládám RM ke schválení převod zůstatku z r. 2020 na sociálním fondu 
MmÚ do r. 2021
- zaměstnavatel se rozhodl vyplácet velkou část ze sociálního fondu formou daňově výhodných 
benefitů přes tzv. Cafeterii
- vzhledem k tomu, že zmíněná Cafeterie začne fungovat již od prosince tohoto roku, 
zaměstnavatel bude nabíjet benefitní platební karty již v prosinci
Mgr. Vlach: poděkování za možnost rozšířit spektrum čerpání benefitů
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2267/96R/21
Rozpočtové opatření OHS

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 1 064,91 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním účtu k 
31.12.2020 „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 1 064,91 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 1 
064,91 tis. Kč v položce Sociální fond
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10. Rozpočtové opatření FO a MP
Původní číslo materiálu: 8

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

Mgr. Studenovský: rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 350 tis. Kč
- přesun peněz MP, aby si aktualizovali povinné pojistné
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2268/96R/21
Rozpočtové opatření FO a MP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 350,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 350,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva (vázáno pro KT)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 350,00 tis. Kč v 
položce Povinné pojistné

11. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 52

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

Mgr. Studenovský: navrhuji zrušit dvě usnesení:
- 1. usnesení 2019/88R/21 bod C)1.
- 2. usnesení 2208/92R/21 bod D
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 9, 10, 11, 12, 13, 14: 6, 0, 0

2269/96R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města
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B) ruší
  

1. usnesení 2019/88R/21 bod C) 1.
2. usnesení 2208/92R/21 bod D)

12. Vyhlášení veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad 
Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“
Původní číslo materiálu: 9

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

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

2270/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí 
nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou 
policii“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Telekomunikační služby pro Statutární 
město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou 
policii“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 500 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Telekomunikační služby pro Statutární město 
Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“, 
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 
„Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové 
organizace, městské obvody a městskou policii“, 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 
„Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové 
organizace, městské obvody a městskou policii“, včetně případného vylučování dodavatelů, 
v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
b) Jan Kymlička, asistent tajemníka pro IT provozně metodického oddělení KT
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c) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS
d) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
e) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Mgr. Miloš Studenovský, tajemník
b) Bc. Jan Martin Tůma, vedoucí provozně metodického oddělení KT
c) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

13. Vyhlášení veřejné zakázky „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“
Původní číslo materiálu: 10

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

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

2271/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava 
chodníku“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 
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 
„Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 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 
„Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 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) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
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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

14. Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“
Původní číslo materiálu: 11

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

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

2272/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním 
stadionu“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na 
zimním stadionu“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 765 000,- Kč bez DPH 
formou otevřeného nadlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním 
stadionu“, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“, 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 „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel organizace MSÚL
b) Jiří Bureš, vedoucí střediska Stadiony MSÚL
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c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková ,vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Gabriela Kombercová, mistr střediska Stadiony MSÚL
b) Lucie Machková, referentka Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO

15. Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa"
Původní číslo materiálu: 12

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

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

2273/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 
2. etapa"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2031/88R/21, bod B) ze dne 30. 08. 2021

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 7 800 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

16. Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov"
Původní číslo materiálu: 13

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

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

2274/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, 
Střekov"
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2030/88R/21, bod B) ze dne 30. 08. 2021

B) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

17. Veřejná zakázka „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ - 
výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 14

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

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

2275/96R/21
Veřejná zakázka „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 
1016/6, p. o.“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výměna výplní 
otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ takto:

1. APIDA s.r.o.
2. ELA-PLAST s.r.o.
3. INT-EX, s.r.o.
4. AA OKNA DVEŘE s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“, který se 
umístil na prvním místě v pořadí, tj. APIDA s.r.o., se sídlem Dušníky 9, 413 01 Roudnice 
nad Labem, IČ: 262 23 341, s nabídkovou cenou ve výši 3 939 000,11 Kč bez DPH

C) schvaluje
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1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli APIDA s.r.o., se sídlem 
Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 262 23 341, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem

2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

18. Smlouva o společném zadávání deratizace města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Karpíšková: město koná deratizaci města ve spolupráci se společností Severočeská servisní 
a.s.
- smlouva o společném zadávání
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2276/96R/21
Smlouva o společném zadávání deratizace města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o společném zadávání se společností Severočeská servisní a.s. se 
sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice ( IČ: 05175917 )

19. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Karpíšková: upravili jsme článek 6, vynecháme bod 2 zajištění dostatečného objemu nádob, že 
je povinností vlastníka a bod 6, že je potřeba umisťovat nádoby 7 metrů od okraje
pí Lazarová: bylo to projednáváno s obvody?
Ing. Karpíšková: v upraveném znění jim bude zasláno
pí Nováková: souhlasíme s vynecháním těchto dvou odstavců
Ing. Karpíšková: návrh na usnesení v upraveném znění: odstranění dvou odstavců
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Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

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

2277/96R/21
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s vydáním obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství, která je přílohou tohoto usnesení v upraveném znění

B) ukládá
  

1. Evě Novákové, člence rady města

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

 Termín: 20. 12. 2021

20. Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO – dotace na výkon sociální práce
Původní číslo materiálu: 17

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

Mgr. Jaremová: finanční prostředky z MPSV na sociální práci, které bychom nestihli vyčerpat do 
konce roku tak, jak o ně bylo požádáno
- požádali jsme MPSV o změnu v položkovém čerpání rozpočtu dotace na výkon sociální práce pro 
rok 2021
- převedení nevyčerpaných peněz do mezd magistrátu a do mezd centrálního obvodu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 19, 20, 21: 6, 0, 0

2278/96R/21
Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO – dotace na výkon sociální práce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a městských obvodů v celkové výši 135,31 
tis. Kč – neinvestiční účelová dotace poskytnutá z MPSV ČR takto:
a) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov o částku 14,51 tis. Kč, 
určené na výkon sociální práce
b) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO Neštěmice o částku 11,20 tis. 
Kč, určené na výkon sociální práce
c) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa o částku 109,60 
tis. Kč, určené na výkon sociální práce
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 135,31 
tis. Kč v položce Oblast sociální práce

2. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb, městských obvodů, kanceláře tajemníka a 
odboru hospodářské správy, v celkové výši 540,85 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace 
poskytnutá z MPSV ČR takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 489,68 
tis. Kč v položce Oblast sociální práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 
30,63 tis. Kč v položce Provozní výdaje
c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 20,54 tis. 
Kč v položce Městský informační systém
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 224,22 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 75,78 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
f) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 240,85 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
- MO město ve výši 237,13 tis. Kč
- MO Střekov ve výši 3,72 tis. Kč

21. RO městské policie - snížení poskytnuté účelové dotaze ze státního rozpočtu v roce 2021
Původní číslo materiálu: 19

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

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

2279/96R/21
RO městské policie - snížení poskytnuté účelové dotaze ze státního rozpočtu v 
roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 297,94 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční 
dotace z MVČR takto:
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a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4, o částku 297,94 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 297,94 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

22. RO městské policie - zapojení dotace z dotačního programu MVČR a rozpočtové opatření 
MP a FO
Původní číslo materiálu: 20

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

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

2280/96R/21
RO městské policie - zapojení dotace z dotačního programu MVČR a rozpočtové 
opatření MP a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

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

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace MVČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 
obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

2. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 849,56 tis. Kč - 
zapojení dotace z MVČR a na zajištění finančních prostředků na spoluúčast města takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 640 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
státního rozpočtu - neinvestiční

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 73,06 tis. Kč v položce Příjmy z úroků

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 98 tis. Kč v 
položce Finanční rezerva

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 28,50 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

e) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 10 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky
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f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou částku 849,56 
tis. Kč takto:
- v položce Mzdové prostředky 640 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 209,56 tis. Kč

23. RO městské policie - zapojení dotace MVČR - investice
Původní číslo materiálu: 21

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 22 – 32: 6, 0, 0

2281/96R/21
RO městské policie - zapojení dotace MVČR - investice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 478 645,00 Kč na schválený investiční 
projekt "Ústí nad Labem -
Modernizace MKDS - 2021"

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 478,64 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 478,64 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - investiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 474,42 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 4,22 tis. v 
položce Provozní výdaje

24. Úprava usnesení RM č. 2154/91R/21 ze dne 4. 10. 2021
Původní číslo materiálu: 22

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

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

2282/96R/21
Úprava usnesení RM č. 2154/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) upravuje
  

1. usnesení Rady města č. 2154/91R/21 ze dne 4. 10. 2021 v bodě A) 1. takto:
a) text „vše v k. ú. Brná nad Labem“ se nahrazuje textem „vše v k. ú. Střekov“
b) ostatní text zůstává nezměněn

25. Nabytí pozemku p. č. 1263/2 v k. ú. Brná nad Labem formou darování
Původní číslo materiálu: 23

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

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

2283/96R/21
Nabytí pozemku p. č. 1263/2 v k. ú. Brná nad Labem formou darování

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím pozemku p. č. 1263/2 o výměře 240 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 
k. ú. Brná nad Labem, formou darování od paní Venduly Strakové, bytem 
*************************************** ve výši jejího podílu 9/10 a Anny 
Zemanové, bytem **************************************** ve výši jejího podílu 
1/10, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

B) schvaluje
  

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

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 20. 12. 2021

26. Prodej nepoužívaného mobiliáře - betonové lavičky a květníky
Původní číslo materiálu: 24

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2284/96R/21
Prodej nepoužívaného mobiliáře - betonové lavičky a květníky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. prodej nepoužívaného mobiliáře (betonové lavičky a květníky) panu Jiřímu Krejčímu, 
fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona, IČO 43217796, za tyto kupní ceny:

a) betonová lavička á 2.000,- Kč/ks
b) betonový květník á 3.000,- Kč/ks

27. Prodej pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice
Původní číslo materiálu: 25

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

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

2285/96R/21
Prodej pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem pozemku p. č. 585 o výměře 161 m2 v k. ú. Božtěšice panu Romanu 
Coňkovi, bytem *************************************** za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 180.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 20. 12. 2021

28. Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Neštěmická 795/37
Původní číslo materiálu: 26

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2286/96R/21
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Neštěmická 795/37

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu prostor v přízemí objektu Neštěmická 795/37 v Ústí nad Labem o 
celkové výměře cca 25 m2 pro JUDr. Oldřicha Oliče, fyzickou osobu podnikající dle 
živnostenského zákona, IČO 60222972, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/měsíc
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s užíváním od 1. 2. 2022
c) účel nájmu: prodej točené zmrzliny a s tím související činnosti
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

2. uzavření nájemní smlouvy dle bodu A)1. s JUDr. Oldřichem Oličem, IČO 60222972, po 
uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

29. Převod kulturních předmětů do správy MO ÚL - město
Původní číslo materiálu: 27

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

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

2287/96R/21
Převod kulturních předmětů do správy MO ÚL - město

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod

a) Sochy sv. Antonína – sloup na Mírovém náměstí
b) Sousoší Rodina – Atrium magistrátu (dříve ul. Masarykova, pěší zóna)
c) Pomníku Padlým vojáků v Bosně/Hercegovině 1914-1918 – Lidické náměstí
d) Plastiky Hrající si děti – ul. Malátova - Sad míru
e) Pomníku osvobození 1939-1945 – ul. Bělehradská x Malátova
f) Plastiky Rodina – žula - ul. Plynárenská
g) Ježíše na kříži – křižovatka ul. Plynárenská x Masarykova
h) Boží muka – křížek – ul. Plynárenská x Masarykova, hasičská zbrojnice
i) Plastiky Volavka – ul. Spartakiádní, hřiště
j) Keramické prolézačky – ul. Spartakiádní, hřiště
k) Keramické kostky - 2 sloupky – ul. Dukelských hrdinů
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l) Plastiky ženy – ul. Masarykova, před restaurací Union
m) Pomníku Kapitána Jaroše – ul. Masarykova x Kpt. Jaroše - kámen
n) Pomníku Rudé armády – ul. Masarykova x Kosmova
o) Pomníku Julia Fučíka – ul. Masarykova, pošta Bukov, okružní křižovatka
p) Památníku Tramvajového neštěstí – ul. Masarykova, Bukov, okružní křižovatka
q) Pomníku Padlým hrdinům 1939-1945 – Habrovice
r) Pomníku II. světové války – kámen – Skorotice, naproti mateřské školce
s) Kapličky se soškou sv. Floriána - Strážky
t) Pomníku Rudé armády – Školní náměstí, Předlice, park před školou
u) Sochy Jana Nepomuckého + kříž – Školní náměstí, Předlice, kostel

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

30. Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2288/96R/21
Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 187,34 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 187,34 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 187,34 tis. Kč na zajištění správy majetku města

31. Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 29

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

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

2289/96R/21
Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - 
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dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení 
chodníku podél silnice č. III/25839" spočívající v prodloužení termínu dokončení díla do 
31. 8. 2022

32. Úprava usnesení RM č. 2147/91R/21 ze dne 4. 10. 2021
Původní číslo materiálu: 30

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

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

2290/96R/21
Úprava usnesení RM č. 2147/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2147/91R/21 ze dne 4. 10. 2021 v bodech A) 3., 
A) 4., A) 5., A) 6., A) 7. takto:
a) text „za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč“ se nahrazuje textem „za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý dotčený pozemek“
b) ostatní text zůstává nezměněn

33. Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště 
Dobětice - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Původní číslo materiálu: 31

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

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

2291/96R/21
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 na akci "Odstranění 
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stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa - sídliště Dobětice" s 
dodavatelem Insky spol. s r.o., IČ: 00671533 upravujícího cenu díla v důsledku méněprací 
a víceprací z původní částky 8 762 495,64 Kč bez DPH na částku 9 245 231,32 Kč bez 
DPH a termín dokončení prací do 17. 1. 2022

34. Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - pojištění majetku
Původní číslo materiálu: 32

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

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

2292/96R/21
Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - pojištění majetku

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. navýšení pojistné částky u pol. č. S1 - Vlastní budovy a stavby v bodě 2.1. pojistné 
smlouvy č. 8991787718 o 2.532.980.635,-Kč na celkovou pojistnou částku 
16.078.331.624,-Kč k 1.11.2021 a s tím spojené navýšení ročního pojistného na živelní 
pojištění o 499.000,- Kč
2. navýšení ročního limitu plnění u položky „Vichřice nebo krupobití vyjma pol. č. S5 
(Městské lesy – dle přílohy č. 3)“ v bodě 2.4. pojistné smlouvy č. 8991787718 z částky 
100.000.000,-Kč na 120.000.000,-Kč a s tím spojené navýšení ročního pojistného o 
64.800,-Kč

35. Rozpočtové opatření OŠKS 
Původní číslo materiálu: 33

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

Ing. Kohl: společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a statutární město 
Ústí nad Labem uzavřely smlouvu o spolupráci
- zapojení bude vyčerpáno o Vánocích
- přijali jsme částku ve výši 250 tis. Kč bez DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2293/96R/21
Rozpočtové opatření OŠKS 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu k zapojení finančních prostředků 
vytvořených v roce 2021 z účtu VHČ do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2021 
ve výši 250,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř.4 o částku 250,00 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů hospodářské činnosti ( reklama a propagace Spolku splněnou v termínu a 
rozsahu dle smlouvy o spolupráci )

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 250,00 tis. Kč v položce Oblast kultury

36. Smlouva o podnájmu - vánoční výzdoba
Původní číslo materiálu: 53

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

Ing. Kohl: Na základě Smlouvy o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení 
(dále jen VO) na území statutárního města Ústí nad Labem platné dne 19. 11. 2020 přenechalo 
statutární město Ústí nad Labem, jako vlastník, do nájmu Dopravnímu podniku města Ústí nad 
Labem a. s.
- vzhledem k tomu, že některé vánoční osvětlení je umístěno na veřejném osvětlení, musí být 
uzavřena podnájemní smlouva na podnájem kabelového vedení ze sítě VO k připojení vánoční 
výzdoby na zařízení VO
- smlouva se uzavírá na dobu určitou pro rok 2021
- vánoční výzdoba bude v provozu od 26. 11. 2021 do 6. 1. 2022
- nájemné se sjednává na celkovou částku 16.270,41 Kč bez DPH
- částka vychází ze spotřeby elektrické energie instalovaných vánočních dekorů
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2294/96R/21
Smlouva o podnájmu - vánoční výzdoba

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy č. SML1025857 o podnájmu kabelového vedení ze sítě veřejného 
osvětlení k připojení vánoční výzdoby 2021 na zařízení veřejného osvětlení dle přílohy 
tohoto usnesení
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B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu
a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení

37. Navýšení kapacity školy a školní jídelny v MŠ U plavecké haly
Původní číslo materiálu: 55

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

Ing. Kohl: po rekonstrukci vzniklo 18 nových míst
- změny v údajích rejstříku škol a školských zařízení
- navýšení o 40 jídel více
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 35 – 47: 6, 0, 0

2295/96R/21
Navýšení kapacity školy a školní jídelny v MŠ U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s navýšením kapacity Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace ze 120 na 138 dětí

2. s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, 
Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace ze 120 na 160 porcí pokrmů

38. Zrušení pracovní skupiny pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 35

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

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

2296/96R/21
Zrušení pracovní skupiny pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 1. 2022
  

1. se zrušením pracovní skupiny složené ze zástupců všech klubů v ZM, jejímž úkolem 
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bylo navrhnout zadání pro vypracování úpravy Generelu ZOO (tj. Návrhu rozvoje 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2017 – 2035) včetně předpokládaného 
finančního rámce, jejíž předsedou byla ustanovena Eva Nováková, radní města

B) ukládá
  

1. Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání zastupitelstva města

 Termín: 20. 12. 2021

39. Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad
Původní číslo materiálu: 36

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

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

2297/96R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic ve výši 267,55 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 267,55 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 267,55 tis. Kč, v položce Oprava a údržba

40. Rozpočtové opatření OMOSRI - převod finančních prostředků v investiční části rozpočtu
Původní číslo materiálu: 37

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

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

2298/96R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - převod finančních prostředků v investiční části 
rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 605 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk. č. 04, o částku 605 tis. Kč u investiční akce „Pečovatelská služba - 
pořízení 2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, sk. č. 04, o částku 605 tis. Kč na investiční akci „Pořízení 
automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)“

41. Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - OPTP
Původní číslo materiálu: 38

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

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

2299/96R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - OPTP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 813,45 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 813,45 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 601,99 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 203,46 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 8,00 tis. Kč

42. Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací od příspěvkových 
organizací
Původní číslo materiálu: 39

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2300/96R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací od 
příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru - finanční vypořádání za rok 2020 u projektu „ÚK – Obědy do škol II „ 
ve výši 2 547,65 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 547,65 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 2 547,65 tis. 
Kč v položce Finanční vypořádání
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 15 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje, z důvodu provedení finančního vypořádání projektu „ÚK – Obědy do škol 
II „takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15 tis. Kč, v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 15 tis. Kč u účelového finančního příspěvku 
poskytnutého, Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci v 
rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, na projekt „ÚK – Obědy do 
škol II „
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 3,48 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3,48 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 3,48 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

43. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 40

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2301/96R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 274,08 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 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 274,08 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, v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – Šablony III., Internátní 
mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizaci ve výši 
274,08 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 347,57 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 347,57 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 347,57 tis. Kč na akci „ZOO - pořízení štěpkovače dřevní hmoty“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 665,36 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku
665,36 tis. Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 665,36 tis. Kč, 
jako spoluúčast zřizovatele na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu 
„Vybudování multimediální a ICT učebny,“ který je realizován v rámci dotačního programu 
MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program

B) ukládá
  

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

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

 Termín: 30. 6. 2022
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2. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 3., tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2021

44. Aktualizace Strategického rámce MAP - souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení
Původní číslo materiálu: 41

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

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

2302/96R/21
Aktualizace Strategického rámce MAP - souhlas zřizovatele s investičními 
záměry školských zařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1."Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)" a "Strategický 
rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021-2027)", které budou součástí 
Strategického rámce MAP pro SO ORP Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 
materiálu

45. Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti pro 
rok 2022
Původní číslo materiálu: 42

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

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

2303/96R/21
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti pro rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci pro rok 2022 mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a 
těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:
- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
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- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 2 800 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
IČ 44555270 ve výši 4 000 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 800 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

 Termín: 20. 12. 2021

46. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 43

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

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

2304/96R/21
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, 
IČ 44555202, ve výši 41 400,- Kč pro období od 3. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

47. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Technická pomoc
Původní číslo materiálu: 44

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2305/96R/21
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
IV.“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady v 
maximální výši 7 680,20 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 0 
Kč vč. DPH

C) ukládá
  

1. Mgr. Jiří Starý, vedoucí odd.řízení řízení ITI

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 31. 1. 2022

  
1. Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) elektronické podepsání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení v monitorovacím 
systému ISKP14+

 Termín: 31. 1. 2022

48. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
Původní číslo materiálu: 45

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

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

2306/96R/21
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 12. 2021
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1. se změnou zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy, takto:
a) ruší se Čl. IX – Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence
b) dosavadní Čl. X – Závěrečná ustanovení se označuje jako Čl. IX – Závěrečná ustanovení

B) ukládá
  

1. Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

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

 Termín: 20. 12. 2021

49. Plat a odměny ředitelů ZŠ a ZUŠ Husova, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní
Původní číslo materiálu: 46

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

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

2307/96R/21
Plat a odměny ředitelů ZŠ a ZUŠ Husova, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2021 (platový výměr č. 87/2021)

B) schvaluje
  

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/80/2021)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/81/2021)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/82/2021)

50. Jmenování PaedDr. Jana Eichlera na vedoucí pracovní místo ředitele KSmÚL od 1. 1. 
2022

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 38 z 42



Původní číslo materiálu: 47
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

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

2308/96R/21
Jmenování PaedDr. Jana Eichlera na vedoucí pracovní místo ředitele KSmÚL 
od 1. 1. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje s účinností od 1. 1. 2022
  

1. PaedDr. Jana Eichlera
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace, na dobu určitou do 31. 12. 2022

51. Projekt „Forget Heritage“ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti
Původní číslo materiálu: 54

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

Bc. Žirovnická: projekt je spolufinancován v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE
- cílem programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE je řešení společných problémů 
nadnárodního významu
- ze strany města v období 11/2021 – 10/2022 byla navržena částka 250 000 Kč jako finanční 
podporu města
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2309/96R/21
Projekt „Forget Heritage“ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční 
spoluúčasti

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o aktuálním vývoji v realizaci projektu Forget Heritage

B) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti mezi statutárním 
městem Ústí nad Labem a Veřejným sálem Hraničář, spolkem v rámci projektu Forget 
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Heritage

52. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Původní číslo materiálu: 49

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

PhDr. Ing. Nedvědický: poděkování za doplněk, který poukazuje na to, že šetříme
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2310/96R/21
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Varovný informační systém 
obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ část A

53. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 50

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

PhDr. Ing. Nedvědický: předkládám ke schválení poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. paní 
Ing. Daše Šimčišinové
- finance jsou alokovány v neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora na rok 2021
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2311/96R/21
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, paní Ing. Daše Šimčišinové, narozené ********* 1989, trvale bytem 
*****************, 400 01 Ústí nad Labem
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54. Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 51

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o navržení přísedící Okresního soudu
- seznam přísedících byl zaslán předsedovi Okresního soudu Ústí nad Labem, který s navrženými 
kandidáty souhlasí (viz příloha č. 3)
- celkový počet přísedících pro volební období 2022 – 2025 je 22
Mgr. Vlach: pan předseda upozorňuje na pana Kariku a paní Kurljukovou, že nedodali lustrační 
osvědčení
Bc. Gloserová: pan Karika lustrační osvědčení dodal, pan předseda si toho pouze nevšiml
- paní Kurljuková si o ně požádala, jakmile ji přijde, tak ho dodáme
PhDr. Ing. Nedvědický: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2312/96R/21
Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s navrženými kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem dle 
přílohy usnesení č. 1

B) ukládá
  

1.PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

 Termín: 20. 12. 2021

55. Rozpočtové opatření KP a FO
Původní číslo materiálu: 56

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o převod peněz na to, abychom dokázali zajistit definitivní 
zajištění sesuvu na severní straně Větruše
- jedná se o definitivní řešení, máme zpracované všechny podklady
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2313/96R/21
Rozpočtové opatření KP a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a finančního odboru v celkové výši 2 500 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 929,25 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 1 135,90 tis. Kč - 
Investiční rezerva
c) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 434,85 
tis. Kč
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 03, o částku 2 500 tis. Kč na 
investiční akci „Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II.“

56. Různé
Původní číslo materiálu: 57
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Miroslava Lazarová

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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