
Z á p i s

z 97. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 3. 12. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Lazarová Eva Nováková

Zapisovatelé: Petra Široká, 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 97. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

42. Plnění úkolů
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

43. Rozpočtové opatření ODM – Prodloužení chodníku Svádov
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

44. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

Nechat hlasovat o předřazení: 6, 0, 0

- bodu č. 42 za bod č. 1 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 43 a 44 za bod č. 22 (aby materiály ODM byly za sebou),

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 38, 39
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Hlasování o účasti starostů jednotlivých MO na jednání RM: 6, 0, 0

Starostka MO centrum pozdější příchod, protože přijde i s paní tajemnicí k projednávání bodu č. 
15

Schválený program:

1. Jednací řád RM

2. Plnění úkolů uložených radou města 

3. Žádost městského obvodu Neštěmice o převod alokovaných inv. FP v SR 2021 na realizaci 
akce „Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici 
Obvodního oddělení PČR Krásné Březno“

4. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

5. Rozpočtové opatření FO – zapojení příjmů z VHČ do neinvestiční rezervy FO 

6. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021

7. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
dotace na úhradu nákladů řízení – soudní spor s firmou TETA s.r.o.

8. Veřejná zakázka „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“ - výběr dodavatele

9. Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI - příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, p. o.

10. Rozpočtové opatření OSS a OŠKS – poskytnutí mimořádné dotace

11. Rozpočtové opatření MP - vratka dotace MVČR

12. Rozpočtové opatření MP - Navýšení rozpočtu v položce "Provozní výdaje"

13. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 620/9 v k. ú. 
Neštěmice

14. Návrh změny názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park nad Kapličkou“, a to na 
„Park generála Klemeše“, v části obce Brná, na pozemku p.č. 42/1 a 42/3, v katastrálním 
území Brná nad Labem.

15. Rozpočtové opatření ODM - realizace rekonstrukce plynové stanice a zpracování PD - 
rekuperace a rekonstrukce toplných těles v areálu Nového krematoria Střekov

16. Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov, 2. etapa

17. Rekonstrukce uličního prostoru Žukovova - zadání nové studie

18. Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

19. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou (autobusovou) 
dopravou - dodatek

20. Smlouva o nájmu pozemků a umístění mol v k. ú. Vaňov a v k. ú. Střekov

21. Nabytí pozemku p. č. 3909/5 v k. ú. Střekov

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Brná nad Labem

23. Záměr prodeje pozemků p. č. 1018/19 a 20 v k. ú. Předlice
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24. Rozpočtové opatření ODM - Prodloužení chodníku Svádov

25. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek 

26. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - ALK s.r.o. - 
STAŽENO Z PROGRAMU

27. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - KST Apollo Ústí 
nad Labem z. s.

28. Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“ 

29. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

30. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem - STAŽENO Z PROGRAMU

31. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního města

32.  Žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Potápěči Ústí nad Labem p.s. 

33. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - zápůjčka peněz

34. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace změnového 
Rozhodnutí č. 5, včetně podmínek z OPTP

35. Projekt „DS Chlumec – vybudování bezbariérového sociálního zařízení“ – Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace

36. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

37. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veterinární péče pro 
Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. 

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

39. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

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

41. Odměny ředitelů příspěvkových organizací

42. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022

43. Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 

44. Udělení stipendia

45. Různé

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

1. Jednací řád RM
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
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Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: změna jednacího řádu RM
- od 1. 1. 2022 změna v podobě trvalé účasti starostů MO na jednáních RM
- úprava faktického stavu, průběh jednání bude zajišťovat KP místo KT
PhDr. Ing. Nedvědický: v materiálu chyběla diakritika
Mgr. Studenovský: verze byla opravena, bude ještě jednou revidována na tiskovém oddělení
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2314/97R/21
Jednací řád RM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

s účinností od 1. 1. 2022 jednací řád RM ve znění dle přílohy usnesení

2. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 42

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

Mgr. Studenovský: tradiční materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2315/97R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informaci o plnění úkolů uložených radou města

3. Žádost městského obvodu Neštěmice o převod alokovaných inv. FP v SR 2021 na realizaci 
akce „Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici 
Obvodního oddělení PČR Krásné Březno“
Původní číslo materiálu: 2

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.
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Ing. Jakubec: žádost městského obvodu Neštěmice o převod alokovaných investičních finančních 
prostředků ve schváleném rozpočtu MmÚ pro rok 2021 na realizaci akce „Adaptace objektu 
občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR 
Krásné Březno“ ve výši 10 000 tis. Kč
- v bodě B si dovoluji upřesnit návrh na usnesení: B) konstatuje 1. že k žádosti viz příloha 
důvodové zprávy, bude přihlédnuto při zpracování návrhu investiční části výdajového rozpočtu 
města na rok 2022
Bc. Tomková: nyní v té věci rozhoduje speciální stavební úřad na MV a každým dnem máme 
očekávat finální stavební povolení i od nich
- došlo ke zdražování materiálu, v minulosti bylo předpokládáno, že stavba by měla být do 20 mil. 
Kč, jedná se o přesun více jak 36 strážníků státní policie ze služebny na Předmostí do Krásného 
Března
- došlo k navýšení částky u zakázky, částka se blíží k 30 mil. Kč, 40 – 50 % vyšší ceny
- výjezdová vzdálenost v Krásném Březně je významně kratší
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v upraveném znění: v bodě B) slovo bude je nahrazeno slovem 
bylo a vypouští se konec věty

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

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

2316/97R/21
Žádost městského obvodu Neštěmice o převod alokovaných inv. FP v SR 2021 na 
realizaci akce „Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí 
nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost městského obvodu Neštěmice ze dne 11.11.2021, viz Příloha důvodové zprávy, o 
převod alokovaných investičních finančních prostředků ve schváleném rozpočtu MmÚ pro 
rok 2021 na realizaci akce „Adaptace objektu občanské vybavenosti Vojanova 601/48, Ústí 
nad Labem na stanici Obvodního oddělení PČR Krásné Březno“ ve výši 10 000 tis. Kč

B) konstatuje
  

1. že k žádosti viz Příloha důvodové zprávy bude přihlédnuto při zpracování návrhu 
investiční části výdajového rozpočtu města na rok 2022. 

4. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 3

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

Ing. Jakubec: jedná se o pravidelně se opakující účelovou neinvestiční dotaci na úhradu nákladů 
obce, vynaložených v souvislosti s provozem azylového zařízení v Předlicích
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- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2317/97R/21
Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 6,50 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6,50 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 6,50 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

5. Rozpočtové opatření FO – zapojení příjmů z VHČ do neinvestiční rezervy FO 
Původní číslo materiálu: 4

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

Ing. Jakubec: návrh RO
- v prvním bodě se jedná o upřesnění příjmové části rozpočtu
- dne 22. 7. 2021 jsme na bankovní účet města obdrželi od společnosti THmÚ s.r.o. podíl na zisku 
ve výši 3 091,90 tis. Kč, což je o 1 091,90 tis. Kč více, než bylo pro rok 2021 plánováno
- naopak od společnosti AVE s.r.o jsme dne 7. 9. 2021 obdrželi na bankovní účet města podíl na 
zisku ve výši 1 000 tis. Kč, což je o 500 tis. Kč méně, než bylo pro rok 2021 plánováno
- tímto rozpočtovým opatřením navrhujeme zapojení finančních prostředků ve výši 591,90 tis. Kč 
(rozdíl mezi plánem a skutečně obdrženými finančními prostředky) do neinvestiční rezervy 
finančního odboru
- ve druhém bodě se jedná o RO, které je rozpočtově neutrální
- přesun příjmové části jednotlivé položky
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2318/97R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení příjmů z VHČ do neinvestiční rezervy FO 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 591,90 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4, o částku 591,90 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 591,90 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 247,93 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ ve výši 247,93 tis. Kč
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4, o částku 247,93 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ)

6. Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021
Původní číslo materiálu: 5

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

Ing. Jakubec: návrh RO zreálnění investiční části výdajového rozpočtu r. 2021 ve výši 254 726 tis. 
Kč
- z podkladů předložených odbory MmÚ vyplývá, že se do konce roku 2021 předpokládá nižší 
čerpání u investičních akcí v celkové výši 254 726 tis. Kč
- tyto finanční prostředky se převedou do následujícího roku a budou součástí NR 2022
PhDr. Ing. Nedvědický: v rámci informace materiál ke zreálnění investiční části dostali kolegové z 
klubů, kteří o to projevili zájem v rámci konzultace k rozpočtu, ne všechny kluby se konzultací 
zúčastnily
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2319/97R/21
Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 
2021 v úhrnné výši 254 726 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí 
do následujícího roku a FP budou součástí NR 2022

B) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2021 
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ve výši 254 726 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 254 726 tis. Kč ve znění 
Přílohy usnesení č. 1
b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 254 726 tis. Kč

C) ukládá
  

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

 Termín: 20. 12. 2021

7. Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
dotace na úhradu nákladů řízení – soudní spor s firmou TETA s.r.o.
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Jakubec: návrh RO na náklady MO Severní Terasa
- žádost o dotaci ve výši 216,70 tis. Kč na úhradu výloh soudních sporů
- předmětem žádosti je poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na úhradu nákladů řízení dle 
rozsudku Krajského soudu Okresnímu soudu a firmě TETA s.r.o. ve výši 216,70 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2320/97R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o poskytnutí mimořádné 
neinvestiční dotace na úhradu nákladů řízení – soudní spor s firmou TETA s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost městského obvodu Severní Terasa o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na 
úhradu nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu (čj. 12 Co 39/2021) Okresnímu soudu 
a firmě TETA s.r.o. ve výši 216,70 tis. Kč 

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 216,70 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 216,70 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí mimořádné neinvestiční 
dotace pro městský obvod Severní Terasa ve výši 216,70 tis. Kč v položce Dotace pro MO 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 39



na provoz (soudní spor – náklady řízení)

8. Veřejná zakázka „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 7

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

Mgr. Nováková: jsme ve fázi výběru dodavatele
- jedná se o výměnu výplně otvorů v DS Dobětice
- v rámci této VZ by mělo dojít k výměně 322 ks oken včetně parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- parametrem pro tuto VZ bylo hlavně to, aby materiál oken byl z nerecyklovatelného materiálu
- předpokládaná hodnota této VZ nesměla přesáhnout částku 4 198 tis. Kč bez DPH
- podány 4 nabídky
- nejnižší nabídkovou cenu nabídl Petr Pacanda, který nabídl cenu ve výši 3 161 550,35 tis. Kč bez 
DPH
- komise doporučuje RM schválit tohoto dodavatele
Mgr. Vlach: jedná se o první etapu kompletní výměny oken a balkonových sestav
- k výměně dojde v průběhu zimních měsíců, ale bez vlivu na discomfort seniorů, ti budou 
přemístěni do pokojů, ve kterých k výměně momentálně nedochází
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2321/97R/21
Veřejná zakázka „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „DS Dobětice – 
výměna výplní otvorů – I. etapa“ takto:

1. Petr Pacanda
2. ELA-PLAST s.r.o
3. AA OKNA DVEŘE s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“, který se umístil na prvním místě 
v pořadí, tj. Petr Pacanda, se sídlem Blahousty E60, 349 01 Erpužice, IČ: 626 58 603, s 
nabídkovou cenou ve výši 3 161 550,35 Kč bez DPH.

C) schvaluje
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1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – 
I. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Petr Pacanda, se sídlem Blahousty E60, 349 01 
Erpužice, IČ: 62658603, 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 „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. 
etapa“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

9. Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI - příspěvek na provoz Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem, p. o.
Původní číslo materiálu: 8

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

Ing. Karpíšková: OŽP sbírá kafiláty uhynulých zvířat ve městě a sváží je do kafilerního boxu v 
ZOO Ústí nad Labem
- uzavřena smlouva od roku 2010, stanovení pravidel, že jednou za rok proplatíme Zoologické 
zahradě peníze za tyto kafiláty
PhDr. Ing. Nedvědický: prostředky alokujeme?
Ing. Karpíšková: ano, alokujeme je z rozpočtu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2322/97R/21
Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI - příspěvek na provoz Zoologické zahradě 
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 14,36 tis. Kč
takto:

a ) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního
prostředí v položce Provozní výdaje (likvidace živočišného
odpadu) o částku 14,36 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI,
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oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí
příspěvku na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem,
příspěvkové organizaci ve výši 14,36 tis. Kč na pokrytí nákladů
spojených s likvidací živočišného odpadu

10. Rozpočtové opatření OSS a OŠKS – poskytnutí mimořádné dotace
Původní číslo materiálu: 9

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

Mgr. Jaremová: poskytnutí mimořádné dotace spolku Fond ohrožených dětí na okamžitou pomoc 
Klokánku Ústí nad Labem ve výši 50 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2323/97R/21
Rozpočtové opatření OSS a OŠKS – poskytnutí mimořádné dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a odboru školství, kultury a sportu ve výši 
50 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
50 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti odboru
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 50 tis. 
Kč v položce Oblast sociálních služeb

2. poskytnutí mimořádné dotace spolku Fond ohrožených dětí (IČ:00499277) z rozpočtu 
roku 2021 Odboru sociálních služeb, určené na „zajištění provozu Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek Ústí nad Labem“ ve výši 50 tis. Kč a následné 
uzavření smlouvy

11. Rozpočtové opatření MP - vratka dotace MVČR
Původní číslo materiálu: 10

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

Ing. Bakule: dotační peníze na odměny strážníků na nouzový stav
- dotace za dva strážníky ve výši 10 tis. Kč bude vrácena MVČR
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2324/97R/21
Rozpočtové opatření MP - vratka dotace MVČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 10 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční 
dotace z MVČR takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
státního rozpočtu - neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 10 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky

12. Rozpočtové opatření MP - Navýšení rozpočtu v položce "Provozní výdaje"
Původní číslo materiálu: 11

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

Ing. Bakule: zapojení příjmů z našeho rozpočtu ve výši 82 tis. Kč – antigenní testy, respirátory
- v průběhu roku došlo k navýšení cen nakupovaného zboží a služeb, což v několika případech 
znamená přečerpání plánovaných finančních prostředků
- zapojení uvedených příjmů do provozních nákladů bude do položek - služby, školení a vzdělávání 
- nákup ostatních služeb - údržba a opravy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2325/97R/21
Rozpočtové opatření MP - Navýšení rozpočtu v položce "Provozní výdaje"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 82 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 42,10 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - přijaté pojistné náhrady)

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 7 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - příjmy z prodeje DDHM)
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c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3 o částku 32,90 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy 
(městská policie - příjmy z prodeje ostatního DHM)

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 82 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje

13. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 620/9 v k. ú. 
Neštěmice
Původní číslo materiálu: 12

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

Diskuse proběhla.

- v 9:39 se dostavila paní starostka Štrymplová

Bc. Filáčková: řešení žádosti o změnu ÚP
- jedná se o rozsáhlou plochu v Neštěmicích
- vlastník by chtěl na tomto území rekreaci
- navrhujeme zamítnutí
PhDr. Ing. Nedvědický: požádám paní starostku Tomkovou, jestli by se k tomu mohla vyjádřit
- jaké je stanovisko obvodu?
Bc. Tomková: jedná se o velmi rozsáhlé území
Bc. Filáčková: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Mgr. Ševcovic se nezúčastnil hlasování

2326/97R/21
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 620/9 v k. 
ú. Neštěmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

s návrhem společnosti Massfluence s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Ústí nad 
Labem na p. p. č. 620/9 v k. ú. Neštěmice.

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové

Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci
a) předložit návrh společnosti Massfluence s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Ústí 
nad Labem na p. p. č. 620/9 v k. ú. Neštěmice zastupitelstvu města.

 Termín: 20. 12. 2021
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14. Návrh změny názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park nad Kapličkou“, a to na 
„Park generála Klemeše“, v části obce Brná, na pozemku p.č. 42/1 a 42/3, v katastrálním 
území Brná nad Labem.
Původní číslo materiálu: 13

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

Diskuse proběhla.

Bc. Filáčková: žádost o změnu názvu veřejného prostranství
PhDr. Ing. Nedvědický: na jednání střekovského zastupitelstva byl tento bod projednáván, 
většinově doporučeno, pan generál Klimeš by měl mít na konci ledna 100. výročí narozenin a při té 
příležitosti by došlo ke slavnostnímu otevření
- tento návrh budeme předkládat 20. 12. do ZM
pí Lazarová: pan generál Klimeš by si to zasloužil za celoživotní zásluhy
Bc. Filáčková: návrh na usnesení v předloženém znění

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

2327/97R/21
Návrh změny názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park nad 
Kapličkou“, a to na „Park generála Klemeše“, v části obce Brná, na pozemku 
p.č. 42/1 a 42/3, v katastrálním území Brná nad Labem.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

s návrhem změny názvu veřejného prostranství ze stávajícího „Park nad Kapličkou“, a to 
na „Park generála Klemeše“, v části obce Brná, na pozemku p.č. 42/1 a 42/3, v katastrálním 
území Brná nad Labem vyznačené v příloze č. 1 a 2.

B) ukládá
  

Evě Novákové

předložit návrh změny názvu veřejného prostranství dle bodu A)1. Zastupitelstvu města.

 Termín: 20. 12. 2021

15. Rozpočtové opatření ODM - realizace rekonstrukce plynové stanice a zpracování PD - 
rekuperace a rekonstrukce toplných těles v areálu Nového krematoria Střekov
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
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Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2328/97R/21
Rozpočtové opatření ODM - realizace rekonstrukce plynové stanice a 
zpracování PD - rekuperace a rekonstrukce toplných těles v areálu Nového 
krematoria Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 2.000,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 2.000,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku,
sk. č. 03 o částku 1.550,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy regulační stanice plynu-Nové 
krematorium“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 01 o 
částku 450,00 tis. Kč na akci „Rekuperace a rekonstrukce topných těles Nové krematorium 
– PD“

16. Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov, 2. etapa
Původní číslo materiálu: 15

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

Ing. Dařílek: Ředitelství vodních cest realizovalo I. etapu Modernizace přístavového mola ve 
Vaňově
- modernizace II. etapa – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem
- vyprojektovali za město a vystavili společné stavební povolení na úpravové plochy a zastávkové 
plochy
- jedná se o veřejný majetek MO, musí se rozhodnout, kdo bude nositelem smlouvy sdružení o 
společném postupu zadavateli
- v návrhu jsou dvě varianty, jestli to bude provádět obvod nebo jestli to bude záležitost magistrátu
Mgr. Štrymplová: Ing. Dařílek nám poslal podklady
- I. etapa vydán souhlas, aby byla provedena magistrátem – konkrétní činnosti, které se mají dělat, 
veřejné osvětlení, zastávky, nemáme na to kapacity a odborníky
- ptala jsem se na to, jak je to s financováním a Ing. Dařílek mi sdělil, že my bychom to 
nefinancovali
- nebráníme se tomu, ale v rámci odbornosti by to měl dělat magistrát
PhDr. Ing. Nedvědický: byli jsme připraveni Vám peníze eventuálně převést
Mgr. Štrymplová: neobdržela jsem finanční výkaz – rozpočet, kolik je ta částka?
Ing. Dařílek: částka je 1 400 tis. Kč je předpokládaná spoluúčast města, ale přesná částka vyjde až 
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ze společného zadávacího řízení
- až proběhne veřejná soutěž, konkrétní částka vyjde ze společného zadávacího řízení
- předložím variantu č. II., že žádáme MO, vaše rada řekne, že ano a zároveň požádá magistrát o 
finanční prostředky
Mgr. Štrymplová: souhlasím
Ing. Tošovský: hovořil jsem s občany z Vaňova, říkali, že tam není bezbariérový přístup
Ing. Dařílek: je součástí této etapy
- návrh na usnesení v předloženém znění varianta č. II.: žádá městský obvod Ústí nad Labem – 
město o zajištění uzavření smlouvy

Hlasování o variantě č. II: 6, 0, 0

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

2329/97R/21
Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov, 2. 
etapa

Rada města Ústí nad Labem po projednání

Varianta I:

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy ,,Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad Labem 
– Vaňov, 2 etapa“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem zastoupené PhDr. Ing. Petr 
Nedvědickým a Českou republikou - Ředitelství vodních cest ČR včetně finanční 
spoluúčasti a účasti na realizaci.

Varianta II:

A) žádá
  

1. městský obvod Ústí nad Labem - město, zastoupený Mgr. Hanou Štrymplovou, o 
zajištění uzavření smlouvy ,,Realizace projektu stavby – Modernizace stání OLD Ústí nad 
Labem – Vaňov, 2 etapa“, s Českou republikou - Ředitelství vodních cest ČR včetně 
finanční spoluúčasti a účasti na realizaci.

17. Rekonstrukce uličního prostoru Žukovova - zadání nové studie
Původní číslo materiálu: 16

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

Ing. Dařílek: zpracována studie na úpravu tohoto prostoru z roku 2008, na základě společného 
stanoviska předchozího náměstka a architektů města, vznik elaborátu za účasti i jiných architektů
- z tohoto stanoviska vyplývá požadavek na úpravy stávající studie v rozsahu dle přílohy č. 1 této 
DZ
- v následující části DZ jsou shrnuty požadavky uvedené ve stanovisku
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- návrh o změnu studie a posléze vytvořit projekt – stromořadí, cyklopruhy
PhDr. Ing. Nedvědický: na opakovanou žádost obyvatel Střekova se nám podařilo zařadit projekt 
opravy Žukovovy ulice, podařilo se nám to zapojit i do rozpočtu
- v okamžiku, kdy se mělo začít projektovat tak, aby ta komunikace byla k dispozici, protože dnes 
je téměř nesjízdná, místo toho jsme začali vymýšlet jiné využití a projekty a vymklo se to ze 
zpracování
- ztratili jsme čas
pí Lazarová: chci se k tomu připojit
- byla bych pro tuto vozovku co nejrychleji opravit pro obyvatele Střekova
Ing. Tošovský: od lidí jsem nikdy neslyšel, že by tam chtěli nějaké parky, lavičky, lidé chtějí po té 
silnici jezdit
- na Střekově je mnoho jiných hezčích míst než Žukovova ulice pro realizaci parkových úprav
- jsem pro maximální zjednodušení, abychom to dali do nějakého stavu
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění: bod A) neschvaluje, bod B) ukládá vedoucímu 
odboru zadat PD na rekonstrukci ulice Žukovova s aktualizací o nezbytné podněty vycházející z 
dokumentu z projednání s architekty města

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

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

2330/97R/21
Rekonstrukce uličního prostoru Žukovova - zadání nové studie

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. zadání studie na revitalizaci uličního prostoru v ul. Žukovova dle důvodové zprávy

B) ukládá
  

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

1. zadat PD na rekonstrukci ulice Žukovova s aktualizací o nezbytné podněty, vycházející z 
dokumentu z projednání s architekty města

 Termín: 30. 6. 2022

18. Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 17

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

Ing. Dařílek: doplnění předpokládaných nákladů na revitalizaci hrobek
Ing. Tošovský: financování možné z různých dotačních titulů
PhDr. Ing. Nedvědický: pozvolné převzetí hrobek do vlastnictví města
- hledání dotačních zdrojů
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- dlouhodobý program
Mgr. Vlach: Úřad vlády v rámci výboru národnostní menšiny má specifické dotační tituly 
vyplývající z mezivládních dohod
- dotačních možností na záchranu a opravu hrobů je relativně dost
pí Lazarová: podle jakých kritérií se bude rozhodovat, které budovy se budou opravovat, podle 
významných představitelů města?
Ing. Dařílek: hrobky jsme už vybrali
- podmínky přihlášení na základě výzvy jsou splněny
- v metodickém pokynu jsou přesně specifikované podmínky, jakým způsobem mohou obce tento 
majetek nabývat
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2331/97R/21
Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Předpokládané náklady na opravu hrobek významných Ústečanů dle přiloženého rozpisu 
v souladu s usnesením Rady města č. 1797/76R/21 ze dne 17. 5. 2021.

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

19. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou (autobusovou) 
dopravou - dodatek
Původní číslo materiálu: 18

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

Ing. Dařílek: jedná se o standardní dodatek „O veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad 
Labem a jeho příměstských oblastí " spočívajícího v úpravě ceny dopravního výkonu pro výpočet 
kompenzace za příměstskou dopravu a to ve výši 55,96 Kč za 1 km
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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2332/97R/21
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
(autobusovou) dopravou - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Uzavření dodatku č. 10 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí "
spočívajícího v úpravě ceny dopravního výkonu pro výpočet kompenzace za příměstskou 
dopravu a to ve výši 55,96 Kč za 1 km

20. Smlouva o nájmu pozemků a umístění mol v k. ú. Vaňov a v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 19

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

Ing. Dařílek: MK doporučuje RM schválit v plném rozsahu tak, jak je navrženo RM
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2333/97R/21
Smlouva o nájmu pozemků a umístění mol v k. ú. Vaňov a v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření nájemní smlouvy s Povodím Labe, s. p. IČ 70890005 o nájmu částí pozemků p. 
č. 536 v k. ú. Vaňov a p. č. 2960/5 v k. ú. Střekov (celková výměra 108,5 m2) za účelem 
umístění přístaviště ř. km 769,005 na levém břehu (k. ú. Vaňov) a ř. km 769,65 na pravém 
břehu (k. ú. Střekov).

21. Nabytí pozemku p. č. 3909/5 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 20

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

Ing. Dařílek: MK doporučuje nabytí pozemku za částku 1 tis. Kč
- usnesení MK RM ÚL bude doplněno na jednání RM ÚL dne 3. 12. 2021
- doplnění do usnesení o částku 1 tis. Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění

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

2334/97R/21
Nabytí pozemku p. č. 3909/5 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s nabytím pozemku p. č. 3909/5 o výměře 15 m2 v k. ú. Střekov za částku 1.000,- Kč od 
vlastníka ½ podílu Jiřího Rutara a vlastníků ½ podílu Jiřího a Věry Rutarových.

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2021

22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Brná nad Labem
Původní číslo materiálu: 21

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

Ing. Dařílek: MK doporučuje nechválit záměr prodeje tohoto pozemku
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2335/97R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 44/1 o výměře cca 27 m2 z celkové výměry 1569 m2 
v k. ú. Brná nad Labem za účelem rekonstrukce a následné údržby nemovitosti, která je v 
majetku žadatele

23. Záměr prodeje pozemků p. č. 1018/19 a 20 v k. ú. Předlice
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
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Ing. Dařílek: MK doporučuje schválit záměr prodeje tohoto pozemku s tím, že kupní cena v bodě 
A) je minimálně 310.990,- Kč
- usnesení bude doplněno o kupní cenu 310.990,- Kč
- návrh na usnesení v upraveném znění
Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

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

2336/97R/21
Záměr prodeje pozemků p. č. 1018/19 a 20 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 1018/19 o výměře 65 m2 a p. č. 1018/20 o výměře 186 m2 
v k. ú. Předlice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 310.990,- Kč
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) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa a 
na území archeologických nalezišť – ÚAN III.
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně znaleckého posudku
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

24. Rozpočtové opatření ODM - Prodloužení chodníku Svádov
Původní číslo materiálu: 43

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

Ing. Dařílek: jedná se o technický materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2337/97R/21
Rozpočtové opatření ODM - Prodloužení chodníku Svádov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 96,31 tis. 
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Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 96,31 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 96,31 tis. Kč na akci
„Prodloužení chodníku Svádov“

25. Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na území 
Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek 
Původní číslo materiálu: 44

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

Ing. Dařílek: v rámci uzavřené smlouvy na provoz, údržbu a obnovu zařízení veřejného osvětlení 
na území Statutárního města Ústí nad Labem mezi městem a Dopravním podnikem jsou akce 
vynucené činností ČEZ hrazeny paušální platbou
- s ohledem na to, že se jedná o investiční akce, je nutné změnit tento postup tak, aby byly 
vyúčtovány vždy až po dokončení akce
- 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.: 24, 25, 26, 28, 29: 6, 0, 0

2338/97R/21
Smlouva o správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na 
území Statutárního města Ústí nad Labem - dodatek 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ,,O správě, provozu, údržbě a obnově zařízení 
veřejného osvětlení na území Statutárního města Ústí nad Labem", uzavřené s Dopravním 
podnikem města Ústí nad Labem a.s., IČO 250 13 891, jehož předmětem je změna způsobu 
vyúčtování mimořádné obnovy zařízení

26. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - ALK s.r.o.

- STAŽENO Z PROGRAMU

27. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - KST Apollo Ústí 
nad Labem z. s.
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2339/97R/21
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2021 - KST 
Apollo Ústí nad Labem z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury a sportu a následné 
uzavření smlouvy s KST Apollo Ústí nad Labem z.s. (IČ 072 11 104) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s „Reprezentace města Ústí nad Labem na republikových i 
mezinárodních turnajích ve stolním tenisu dětí a mládeže“ ve výši 30.000,- Kč.
2. znění Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

28. Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“ 
Původní číslo materiálu: 25

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

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

2340/97R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 v oblasti sportu „Mimořádné sportovní výkony“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na 
celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s "Mimořádným sportovním výkonem na celorepublikové úrovni 
(MČR) - sportovní odvětví - atletika“ ve výši 20.000,- Kč
b) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s. (IČ 057 87 343) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s „Mimořádným sportovním výkonem na celorepublikové úrovni 
(MČR) - sportovní odvětví - veslování“ ve výši 20.000,- Kč
c) Ústecké Centrum Cyklistiky z.s. (IČ 090 01 239) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s „Mimořádným sportovním výkonem na celorepublikové úrovni (MČR) - sportovní 
odvětví - silniční cyklistika“ ve výši 20.000,- Kč
d) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
„Mimořádným sportovním výkonem na celorepublikové úrovni (MČR) - sportovní odvětví 
- saně“ ve výši 30.000,- Kč

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

29. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 26

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

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

2341/97R/21
Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v 
roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
2. Výzvu pro podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2022 v 
rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 
2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“.

30. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

- STAŽENO Z PROGRAMU

31. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města
Původní číslo materiálu: 28

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

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

2342/97R/21
Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu 
statutárního města

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem“ v předloženém znění

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2022“ v rámci „Programu pro 
poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“ v předloženém znění

32.  Žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Potápěči Ústí nad Labem p.s. 
Původní číslo materiálu: 29

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

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 31 – 40: 6, 0, 0

2343/97R/21
 Žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Potápěči Ústí nad Labem 
p.s. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu účelu poskytnuté dotace příjemce Potápěči Ústí nad Labem, p.s. (IČ 050 54 750) 
u akce "Ústecký žabák" z krajského rozsahu akce na místní rozsah akce
2. změnu výše poskytnuté dotace příjemce Potápěči Ústí nad Labem, p.s. (IČ 050 54 750) u 
akce "Ústecký žabák" z 10.600,- Kč na 6.000,- Kč
3. znění dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě SML1025081 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

33. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. - zápůjčka peněz
Původní číslo materiálu: 30

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

materiál byl stažen

34. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 5, včetně podmínek z OPTP
Původní číslo materiálu: 31

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 25 z 39



2344/97R/21
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – akceptace 
změnového Rozhodnutí č. 5, včetně podmínek z OPTP

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 5 o poskytnutí dotace č. j. 7788/2020-55/5 ze dne 22. 
11. 2021 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
2. informace o Podmínkách realizace č. 5 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z Operačního programu Technická pomoc ve znění 
dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,

B) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) akceptovat Podmínky realizace č. 5 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ z operačního programu Technická pomoc 
elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+.

 Termín: 31. 12. 2021

35. Projekt „DS Chlumec – vybudování bezbariérového sociálního zařízení“ – Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace
Původní číslo materiálu: 32

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

2345/97R/21
Projekt „DS Chlumec – vybudování bezbariérového sociálního zařízení“ – 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce 013D312003303 DS Chlumec – 
vybudování bezbariérového sociálního zařízení ze dne 3. 11. 2021

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen poskytovatel“) ve výši 1 
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634 765,48 Kč za účelem realizace projektu „DS Chlumec – vybudování bezbariérového 
zařízení“, identifikační číslo EDS 013D312003303

36. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 33

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

2346/97R/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, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 
44226241, ve výši 9 196,- Kč pro období 4. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

37. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veterinární péče pro 
Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. 
Původní číslo materiálu: 34

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

2347/97R/21
Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veterinární péče 
pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. uzavřenou smlouvu o poskytování veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad 
Labem, p. o. mezi MVDr. Dušanem Usvaldem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, p. 
o. dne 2. 12. 2019

B) souhlasí
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1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu A) 1. tohoto usnesení ve znění dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy

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

2348/97R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 138,96 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 138,96 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 138,96 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 14,60 tis. Kč

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 68,89 tis. Kč

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace 13,96 tis. Kč

Mateřská škola U Plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace 28,44 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 13,07 tis. Kč

39. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 36

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

2349/97R/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 895,77 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 895,77 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., Základní škole 
Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci ve výši 895,77 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 42 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 42 tis. Kč v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, ve výši 42 tis. Kč, v 
rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021,“ 
Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizaci na realizaci 
projektu „Etické dílny“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 285 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 285 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 285 tis. Kč na akci „ZOO – architektonická studie Konžský prales“
4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 27,10 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 27,10 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Základní škole Ústí nad 
Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 27,10 tis. Kč na pokrytí provozních 
nákladů
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5. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 2 942,97 tis. Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z Ministerstva pro 
místní rozvoj na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Komplexní rekonstrukce 
učebny pro přírodní vědy – obor fyzika, chemie a biologie – IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 296,28 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 646,69 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkovou organizaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 296,28 tis. Kč na realizaci projektu „Komplexní rekonstrukce 
učebny pro přírodní vědy – obor fyzika, chemie a biologie“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2 646,69 tis. Kč na realizaci 
projektu „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy – obor fyzika, chemie a 
biologie“

B) ukládá
  

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

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

 Termín: 31. 12. 2022

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

2350/97R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – změna formy poskytnutí příspěvku pro p. o. z 
rozpočtu zřizovatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

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

41. Odměny ředitelů příspěvkových organizací
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

2351/97R/21
Odměny ředitelů příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 
významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/83/2021)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/84/2021)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/85/2021)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/86/2021)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/87/2021)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/88/2021)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2021)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/90/2021)
i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
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organizace (rozhodnutí č. O/91/2021)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/92/2021)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2021)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/94/2021)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2021)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/96/2021)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2021)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/98/2021)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/99/2021)
r) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/100/2021)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2021)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/102/2021)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/103/2021)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2021)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/105/2021)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/106/2021)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/107/2021)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/108/2021)
aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/109/2021)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2021)
cc) Eva Černá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/111/2021)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/112/2021)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/113/2021)
ff) Bc. Kateřina Nevřivá, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/114/2021)
gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
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organizace (rozhodnutí č. O/115/2021)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/116/2021)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/117/2021)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/118/2021)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/119/2021)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/120/2021)
mm) Mgr. Bc. Daniel Příhoda, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/121/2021)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/122/2021)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/123/2021)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/124/2021)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/125/2021)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/126/2021)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/127/2021)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/128/2021)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/129/2021)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/130/2021)
ww) Ing. Martina Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/131/2021)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/132/2021)
yy) Ing. Bc. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/133/2021)
zz) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí 
č. O/134/2021)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/135/2021)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/136/2021)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/137/2021)
ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/138/2021)
eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
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(rozhodnutí č. O/139/2021)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/140/2021)
ggg) PaedDr. Jan Eichler, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, (rozhodnutí č. O/141/2021)
hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/142/2021)
iii) Ing. Tomáš Vohryzka, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/143/2021)
jjj) Ing. Ilona Pšenková, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/144/2021)

42. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022
Původní číslo materiálu: 39

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

2352/97R/21
Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) stanovuje
  

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností 
od 1. 1. 2022 takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 1/2022)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 2/2022)
c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 3/2022)
d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 4/2022)
e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 5/2022)
f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 6/2022)
g) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 7/2022)
h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 8/2022)
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i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 9/2022)
j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 10/2022)
k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 11/2022)
l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 12/2022)
m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 13/2022)
n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 14/2022)
o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 15/2022)
p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 16/2022)
q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 17/2022)
r) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 18/2022)
s) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 19/2022)
t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový výměr č. 20/2022)
u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 
1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 21/2022)
v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 22/2022)
w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 23/2022)
x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 24/2022)
y) Mgr. Lucie Hrubá, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2022)
z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 26/2022)
aa) Mgr. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2022)
bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2022)
cc) Eva Černá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2022)
dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 30/2022)
ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2022)
ff) Bc. Kateřina Nevřivá, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 32/2022)
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gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 33/2022)
hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 34/2022)
ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 35/2022)
jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 36/2022)
kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 37/2022)
ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2022)
mm) Mgr. Bc. Daniel Příhoda, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 39/2022)
nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 40/2022)
oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
313/3b, příspěvková organizace (platový výměr č. 41/2022)
pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 42/2022)
qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 43/2022)
rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 44/2022)
ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 45/2022)
tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 46/2022)
uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 47/2022)
vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 48/2022)
ww) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 49/2022)
xx) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (platový výměr 
č. 50/2022)
yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(platový výměr č. 51/2022)
zz) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 52/2022)
aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(platový výměr č. 53/2022)
bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2022)
ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 55/2022)
ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 56/2022)
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eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(platový výměr č. 57/2022)
fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 58/2022)
ggg) PaedDr. Jan Eichler, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, (platový výměr č. 59/2022 na kratší pracovní dobu s týdenní pracovní dobou 20 
hodin týdně)
hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 60/2022)
iii) Ing. Tomáš Vohryzka, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 
výměr č. 61/2022)
jjj) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (platový výměr č. 62/2022)

2. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat s účinností od 1. 2. 2022
a) Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 63/2022)

43. Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 
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

2353/97R/21
Jmenování členů dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

s účinností od 1. 1. 2022
1. členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
takto:
a) Petr Kuneš, datum narození **************, bytem 
************************************ za Uměleckou radu Činoherního studia města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
b) Marie Týblová, datum narození **************, bytem 
**************************************** za Uměleckou radu Činoherního studia 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
c) Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D., datum narození *************, bytem 
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********************************* za Asociaci profesionálních divadel
d) MgA. Jakub Hora, datum narození *************, bytem 
********************************* za Asociaci profesionálních divadel

44. Udělení stipendia
Původní číslo materiálu: 41

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

PhDr. Ing. Nedvědický: poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč
- studentce Fakulty zdravotnických studií UJEP Bc. Magdaléně Hubertové, za významné pracovní 
nasazení v rámci nařízené pracovní povinnosti studentů FZS UJEP v období výskytu onemocnění 
covid-19
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2354/97R/21
Udělení stipendia

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, z položky stipendia, studentce Fakulty zdravotnických studií UJEP 
Bc. Magdaléně Hubertové, datum narození ********* 1998, za významné pracovní 
nasazení v rámci nařízené pracovní povinnosti studentů FZS UJEP v období výskytu 
onemocnění covid-19 v ČR

45. Různé
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: informace o stavu kontrol v jednotlivých autobusech, včetně grafického 
vyhodnocení od Dopravního podniku

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Lazarová

Eva Nováková
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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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