
Z á p i s

z 98. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 15. 12. 2021

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický předložil členům Rady ke schválení program 98. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

30. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 pro město Ústí nad Labem – Magistrát
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

31. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města 
Ústí nad Labem
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

32. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a
investic

33. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2021/2022
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu

34. Prodloužení termínu podání žádosti o dotaci – Akční plán pro udržitelnou energii a klima
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a
Investic

35. Uzavření smlouvy na zpracování nové vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a
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Investic

36. Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí finančních prostředků na ochranářské projekty
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a
Investic

37. Úprava usnesení RM ÚL č. 2237/94R/21 ze dne 5. 11. 2021
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

38. Rozpočtové opatření PO – úhrada plnění dle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, ze 
dne 9. 12. 2021, č.j. 14C 206/2017 – 242
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

Nechat hlasovat o předřazení: 6, 0, 0
- bodu č. 30 za bod č. 2 (aby materiály FO byly za sebou)
- bodu č. 38 za bod č. 4 (aby materiály PO byly za sebou)
- bodu č. 37 za bod č. 18 (aby materiály ODM byly za sebou)
- body č. 33 a 31 za bod č. 21 (aby materiály OŠKS byly za sebou)
- body č. 32, 34, 35 a 36 za bod č. 27 (aby materiály OMOSRI byly za sebou)

         

Schválený program:

1. Žádost o zmocnění MO Ústí nad Labem - město k podání žádosti o dotaci

2. Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO Neštěmice na JSDH

3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 pro město Ústí nad Labem - Magistrát

4. Vyhlášení veřejné zakázky "Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné"

5. Veřejná zakázka "Architektonická studie aleje E. Krásnohorské" - výběr dodavatele

6. Rozpočtové opatření PO - úhrada plnění dle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, 
ze dne 9.12.2021, č.j. 14 C 206/2017 - 242

7. Užívání veřejného prostranství ve vlastnictví soukromých subjektů

8. Rozpočtové opatření OSV a FO – státní příspěvek na výkon pěstounské péče

9. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí 

10. Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém

11. Uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy s PB Centrem s.r.o.

12. Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad SR

13. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 7. 2016 - RETROS

14. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3788/1 v k. ú. Ústí nad Labem

15. Záměr prodeje pozemků p. č. 4814/1 a 4814/3 v k. ú. Ústí nad Labem
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16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem

17. Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady

18. Rozpočtové opatření ODM - čištění chodníků a vozovek

19. Rozpočtové opatření ODM, OMOSRI a KT - prostředky na zajištění provozu SW správy 
nemovitostí ( revize)

20. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2021_0081 - ODM

21. Úprava usnesení RM ÚL č. 2237/94R/21 ze dne 5. 11. 2021

22. Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Veselá Brná z. s.

23. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ Školní náměstí pro školní 
rok 2021/2022

24. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době jarních prázdnin školního roku 2021/2022

25. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2021/2022

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

27. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

28. Odvod finančních prostředků alokovaných na fondech investic městem zřízených 
příspěvkových organizací do rozpočtu města v roce 2022

29. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022

30. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2023 - 2024

31. Uzavření smlouvy o zajištění IT služeb pro příspěvkové organizace města

32. Souhlas s přijetím daru do vlatnictví příspěvkové organizace

33. Prodloužení termínu podání žádosti o dotaci – Akční plán pro udržitelnou energii a klima

34. Uzavření smlouvy na zpracování nové vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem

35. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků na ochranářské projekty

36. „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 

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

38. Rozpočtové opatření KP a KT 

39. Ústecké vánoce

40. Různé

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

1. Žádost o zmocnění MO Ústí nad Labem - město k podání žádosti o dotaci
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.
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Mgr. Studenovský: žádost MO centrum o dotaci na opravu kapličky v Božtěšicích, jedná se o II. 
etapu
- MO má finanční prostředky na předfinancování zajištěny
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2355/98R/21
Žádost o zmocnění MO Ústí nad Labem - město k podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1) informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem - město podat žádost o dotaci z 
programu Ústeckého kraje s názvem "Program na záchranu a obnovu drobných památek a 
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2022". a to na opravu 
kapličky v Božtěšicích - II. etapa, oprava fasády

2) informaci o plném předfinancování předmětné akce z rozpočtu městského obvodu Ústí 
nad Labem - město

B) zmocňuje
  

Mgr. Hanu Štrymplovou, starostku městského obvodu Ústí nad Labem - město k podání 
žádosti o dotaci z programu Ústeckého kraje s názvem "Program na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 
2022". a to na opravu kapličky v Božtěšicích - II. etapa, oprava fasády, a ke všem úkonům 
souvisejícím.

2. Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO Neštěmice na JSDH
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: zapojení dotace pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Neštěmicích
- Neštěmice dostaly z MV ČR 35,50 tis. Kč na činnost hasičů
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2356/98R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO Neštěmice na 
JSDH

Rada města Ústí nad Labem po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 4 z 30



A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace z MV ČR, 
určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 ve výši 35,50 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35,50 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městský obvod Neštěmice ve výši
35,50 tis. Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 
(JSDH Mojžíř)

3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 pro město Ústí nad Labem - Magistrát
Původní číslo materiálu: 30

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

Ing. Jakubec: naše město nebude mít do konce letošního roku schválený rozpočet pro příští rok, 
tak, aby mohl financovat výdaje na začátku příštího roku, tak je nutné mít schválené RP
- vychází se ze schváleného rozpočtu z roku 2021
- rozpočet by měl obsahovat reálná čísla na krytí závazků našeho města
- požádali jsme odbory, aby k 3/12 vyčíslily výdaje, které by potřebovaly navíc, aby byly schopny 
realizovat závazky
- odchylky jsou uvedeny ve sloupci č. 5
- zákon o rozpočtových pravidlech říká, že po schválení rozpočtu na daný rok se RP stává součástí 
schváleného rozpočtu
- když se bude projednávat rozpočet na příští rok v únoru příštího roku, tak se bude pracovat i s 
tímto RP, čísla budou součástí celoročního rozpočtu pro příští rok
- neinvestiční výdajová část

- investiční výdajová část RP
- vychází se z materiálu, který byl schválen
- u akcí, kde nebude ukončeno financování dle letošního rozpočtu, tak částky přejdou do příštího 
roku na konkrétní jednotlivé investiční akce
- aby bylo možné zahájit např. výběrové řízení a splnit závazky, tak návrh je pro celo rok
- oproti zreálnění letošního rozpočtu toto investiční RP obsahuje navíc pro sociálky 9,6 mil. Kč, na 
modernizace učeben 3 mil. Kč, dlouhodobé splátky pořízených investic z minulých let
- dohromady RP v investiční části pro příští rok je ve výši 281 mil. Kč
- investiční i neinvestiční části rozpočtu jsou jako přílohy v návrhu na usnesení
- usnesení obsahuje, že RM souhlasí a ZM schvaluje RP
- udělení výjimek tak, aby město mohlo zajistit plnění svých závazků – platit úvěry u EIB, KB, 
realizovat výdaje na základě finančního vypořádání, že lze zapojit příjmy a realizovat výdaje u 
projektů z financované dotace, lze přijímat a zapojovat průtokové dotace organizací města, 
možnost realizovat takové výdaje k odvrácení škod na majetku či zdraví výdaje na základě 
pravomocného rozhodnutí
- pokud by takové povinnosti nastaly, tak se tyto výdaje stanou součástí rozpočtu pro rok 2022

PhDr. Ing. Nedvědický: příloha č. 1 provozní část - pan Dařílek a DP upozorňoval na extrémní 
navýšení cen plynu a nutnost zvýšení mzdových prostředků na základě jednání s odbory
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- vyčíslení navýšení bylo 51 mil. Kč, což dělá 4,9 mil. Kč potřeb na každý měsíc, aby mohl DP 
plnit svou úlohu a měl zabezpečené provozní peníze
- nevidím to, že by se to odrazilo v návrhu
- je možné požádat o upravené znění RP v této neinvestiční výdajové části?
- DP není schopen nakupovat jinak než na volném trhu
- V této části usnesení žádáme ZM o schválení návrh na změnu 14,7 mil. Kč
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v upravené příloze usnesení č. 1 s tím, že se tam dá ¼ z podílu 57 
mil. Kč
- v této části, že bychom požádali ZM ke schválení dodatku na schválení těchto peněz
- usnesením ZM uzavřít dodatek ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztrátě s DP zabezpečující 
novou částku
- dal by se schválit materiál s akceptováním navýšení
PhDr. Ing. Nedvědický: požádal jsem o změnu v příloze RP – výdajová část o podíl 3x 4,9
- pan Jakubec mě upozorňuje na to, že vy jste to tam nedával proto, protože vy máte problém s 
nutností uzavřít dodatek smlouvy nebo eventuálně novou smlouvu na tuto část
- najdeme společné řešení?

přizván Ing Dařílek
Ing. Dařílek: pokud dojde k doplnění do tabulky a navýšení a ZM by to takto schválilo, tak na 1. 
RM bychom předložili dodatek ohledně změny platby v prvních třech měsících, celkové plnění 
bychom nechali ve výši schváleného rozpočtu 2021 a
poté ZM schválí definitivní rozpočet, poté bychom udělali následný dodatek, abychom dorovnali 
tyto věci
- 4,82 mil. Kč x 3
Ing. Jakubec: návrh na upřesnění usnesení přílohy č. 1, kde bude zakomponováno navýšení pro DP 
ve výši 14 460 tis. Kč

Hlasování o upraveném usnesení: 6, 0, 0

Hlasování o společném hlasování bodů č.: 3, 4, 38: 6, 0, 0

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

2357/98R/21
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 pro město Ústí nad Labem - 
Magistrát

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. důvodovou zprávu k Pravidlům rozpočtového provizoria pro město Ústí nad Labem - 
Magistrát na rok 2022

B) souhlasí
  

1. v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
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s vyhlášením rozpočtového provizoria pro město Ústí nad Labem - Magistrát na rok 2022, a 
to na období leden až březen roku 2022

2. s pravidly rozpočtového provizoria tak, že v období leden až březen roku 2022:

a) budou hrazeny neinvestiční výdaje ve tř. 5 dle Přílohy usnesení č. 1,
b) budou hrazeny investiční výdaje ve tř. 6 dle Přílohy usnesení č. 2,
c) lze hradit splátky jistin úvěrů EIB a u Komerční banky a. s. dle platných smluv o úvěru,
d) lze realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody 
dotací,
e) lze zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace,
f) lze přijímat a odesílat průtokové dotace organizacím města,
g) lze realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, výdaje na 
základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (platba 
daní, pokut, penále).

C) ukládá
  

1. 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

4. Vyhlášení veřejné zakázky "Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné"
Původní číslo materiálu: 3

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

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

2358/98R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a 
řemeslné"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 500 000,- Kč 
bez DPH formou otevřeného řízení.
2. se zněním zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Modernizace učebny pro přírodní 
vědy, technické a řemeslné“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
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1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“, s výjimkou 
administrativních úkonů uvedených v § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Modernizace 
učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“, s výjimkou administrativních úkonů 
uvedených v § 43 ZZVZ, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.
3. PaedDr. Milana Zelenku, ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, p. o., ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s 
názvem „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné“, uvedeným v § 43 
ZZVZ.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) PaedDr. Milan Zelenka, ředitel ZŠ Pod Vodojemem
b) Ing. Lucie Gerychová, zástupkyně ředitele ZŠ Pod Vodojemem
c) Ing. Martin Kolář, náměstek pro ochranu dat a projekty Metropolnetu a.s.
d) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
e) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
f) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Martina Holíková, ekonom ZŠ Pod Vodojemem
b) Hana Kopencová, mzdová účetní ZŠ Pod Vodojemem
c) Bc. David Vejsada, výkonný ředitel Metropolnetu a.s.
d) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OMOSRI
e) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
f) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

5. Veřejná zakázka "Architektonická studie aleje E. Krásnohorské" - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 4

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

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

2359/98R/21
Veřejná zakázka "Architektonická studie aleje E. Krásnohorské" - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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umístění účastníků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“ takto:

1. Kolektiv autorů: amulet + sustektecl + socionaut + Ondřej Valigura
2. Ing. arch. Tomáš Beneš

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, který se umístil na prvním místě v pořadí, 
tj. Kolektiv autorů: amulet + sustektecl + socionaut + Ondřej Valigura, se sídlem Hlavatého 
663/15, 149 00 Praha 4 - Háje, IČ: 064 34 975, s celkovou nabídkovou cenou 426 000,- Kč 
bez DPH a s celkovým počtem přidělených bodů: 100.

C) schvaluje
  

1. přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“, dodavatelům z Kolektivu autorů: amulet + sustektecl + socionaut + Ondřej 
Valigura, se sídlem Hlavatého 663/15, 149 00 Praha 4 - Háje, IČ: 064 34 975, a následné 
uzavření smlouvy s tímto Kolektivem autorů.
2. v případě, že Kolektiv autorů, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu 
se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 
smlouvy, přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Architektonická studie aleje 
E. Krásnohorské“ dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

6. Rozpočtové opatření PO - úhrada plnění dle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, 
ze dne 9.12.2021, č.j. 14 C 206/2017 - 242
Původní číslo materiálu: 38

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

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

2360/98R/21
Rozpočtové opatření PO - úhrada plnění dle rozsudku Okresního soudu v Ústí 
nad Labem, ze dne 9.12.2021, č.j. 14 C 206/2017 - 242

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření právního odboru a finančního odboru ve výši 180 tis. Kč takto:

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 180 tis. 
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Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu PO o částku 180 tis. Kč

7. Užívání veřejného prostranství ve vlastnictví soukromých subjektů
Původní číslo materiálu: 5

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

Mgr. Nováková: tento bod velmi úzce souvisí s bodem, který byl předložen na stůl rozpočtové 
opatření
- v rámci RO budeme hradit cca 180 tis. Kč za prohraný spor
- jde o spor kdy majitelé pozemku v k.ú. Severní Terasa mezi paneláky mají pozemek, který je 
evidován v ÚP jako lesopark – jde o veřejné prostranství
- za takový typ pozemku musí město platit majitelům pozemku za bezdůvodné obohacení ve výši 
obvyklého nájmu
- majitelé pozemku jsou omezeni na svých právech, pozemek nemohou volně užívat, nemohou ho 
oplotit
- omezení vlastnického práva má být pokryto tím, že město je povinno zaplatit bezdůvodné 
obohacení
- dali jsme podnět paní Filáčkové, aby při vyhotovení nového ÚP tento pozemek do budoucna 
nebyl veřejným prostranstvím a aby prověřili veškerá veřejná prostranství, která dle ÚP se 
nacházejí na pozemcích v držení soukromých osob, aby tomu tak nebylo
- vyzvali nás k dobrovolné úhradě
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o variantě č. I: 6, 0, 0

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

2361/98R/21
Užívání veřejného prostranství ve vlastnictví soukromých subjektů

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

výzvu Mgr. Et Bc. Iva Jónová, LL.M., právní zástupkyně Bc. Jaroslava Velíška ze dne 
30.11.2021 k zaplacení bezdůvodného obohacení ve výši 20 117,00 Kč za období 1.7.2020 
až 30.11.2021 za užívání pozemku p.č. 1258/40 v katastrálním území Ústí nad Labem, obce 
Ústí nad Labem, jako veřejné prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů

B) souhlasí
  

s úhradou částky 20 117,00 Kč podle výzvy dle bodu A) tohoto usnesení
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8. Rozpočtové opatření OSV a FO – státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Původní číslo materiálu: 6

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

Ing. Šťastná: jedná se o vrácení peněz ÚP ve výši 8 tis. Kč za ukončenou smlouvu
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2362/98R/21
Rozpočtové opatření OSV a FO – státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 8 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 8 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

9. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí 
Původní číslo materiálu: 7

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

Ing. Šťastná: rozdělení celé zbývající dotace OSPODU v KT na mzdy
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2363/98R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní ochranu dětí 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka v celkové výši 1 
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025,15 tis. Kč určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 025,15 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Sociálně právní ochrana dětí

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 725,15 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 300,00 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

10. Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém
Původní číslo materiálu: 8

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

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

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

2364/98R/21
Rozpočtové opatření MP - Kamerový systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 599,33 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, o částku 599,33 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 599,33 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

11. Uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy s PB Centrem s.r.o.
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Mgr. Vlach: návrh na probrání otázky paušálů s vlastníky PB Centra
- otázka rozšíření prostor
- jedná se o poměrně
Ing. Červenka: překlep
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- paušály za likvidaci odpadu

materiál byl stažen

12. Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad SR
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy
Diskuse proběhla.

Ing. Červenka: jedná se o zapojení příjmů nad schválený rozpočet ve výši 69 tis. Kč
- tyto příjmy budou vytvořeny pojistnými událostmi
- peníze budou použity na vybavení zasedací místnosti RM
- 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. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
37: 6, 0, 0

2365/98R/21
Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad SR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 569 tis. Kč - zapojení 
příjmů nad schválený rozpočet takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 362 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (odbor hospodářské správy)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3 o částku 207 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy 
(příjmy z prodeje dlouhodobého majetku)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 569 
tis. Kč v položce Provozní výdaje

13. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 7. 2016 - RETROS
Původní číslo materiálu: 11

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

2366/98R/21
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 7. 2016 - RETROS
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 408 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Klíše

B) schvaluje
  

1. záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě SML1018838 ze dne 31. 7. 2016 s 
nájemcem RETROS s.r.o., IČO 28713877, kterým se doba nájmu mění na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců

2. uzavření dodatku č. 1 dle bodu B)1. s nájemcem RETROS s.r.o., IČO 28713877, po 
uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

14. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3788/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 12

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

2367/98R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3788/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3788/1 o výměře cca 640 m2 v k. ú. Ústí nad Labem 
za účelem zřízení zahrady

15. Záměr prodeje pozemků p. č. 4814/1 a 4814/3 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 13

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

2368/98R/21
Záměr prodeje pozemků p. č. 4814/1 a 4814/3 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 4814/1 o výměře 1295 m2 a p. č. 4814/3 o výměře 137 m2 
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v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 1.500,- Kč/m2
b) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

16. Záměr prodeje části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad 
Labem
Původní číslo materiálu: 14

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

2369/98R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 674 s částí stavby č. p. 44 v k. ú. Skorotice u 
Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 674 o výměře cca 14 m2, jejíž součástí je část stavby 
č. p. 44 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 1.000,- Kč/m2
b) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

17. Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady
Původní číslo materiálu: 15

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

2370/98R/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 7,40 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 7,40 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
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příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 7,40 tis. Kč na zajištění správy majetku města

18. Rozpočtové opatření ODM - čištění chodníků a vozovek
Původní číslo materiálu: 16

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

2371/98R/21
Rozpočtové opatření ODM - čištění chodníků a vozovek

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1.rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 059,52 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 
059,52 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 
059,52 tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek

19. Rozpočtové opatření ODM, OMOSRI a KT - prostředky na zajištění provozu SW správy 
nemovitostí ( revize)
Původní číslo materiálu: 17

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

2372/98R/21
Rozpočtové opatření ODM, OMOSRI a KT - prostředky na zajištění provozu 
SW správy nemovitostí ( revize)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 740 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 130 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b)zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 170 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy ODM (Přijaté pojistné náhrady)
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c)zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 440 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI (sociální pohřby)
d)zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 740 tis. Kč 
v položce Městský informační systém

20. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2021_0081 - ODM
Původní číslo materiálu: 18

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

2373/98R/21
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2021_0081 - 
ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

Rada města po projednání
A) schvaluje uzavření smlouvy o přeložce CETIN Smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. UL 2021_0081

21. Úprava usnesení RM ÚL č. 2237/94R/21 ze dne 5. 11. 2021
Původní číslo materiálu: 37

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

Ing. Dařílek: jedná se o technický materiál
- během přípravy došlo ke změně v katastru
- 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, 33, 31

2374/98R/21
Úprava usnesení RM ÚL č. 2237/94R/21 ze dne 5. 11. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) upravuje
  

1. usnesení Rady města č. 2237/94R/21 ze dne 5. 11. 2021 v bodě A)1. takto:

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 17 z 30



a) text „p. č. 4181/1“ se nahrazuje textem „p. č. 4181/17“
b) ostatní text zůstává nezměněn

22. Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Veselá Brná z. s.
Původní číslo materiálu: 19

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

2375/98R/21
Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Veselá Brná z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury a sportu 
určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy se společností Veselá Brná z. s. (IČ 
04411307) na úhradu nákladů spojených s akcí "Vzpomínkový akt k nedožitým 100. 
narozeninám generála Jaroslava Klemeše" ve výši 50.000,- Kč

23. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ Školní náměstí pro školní 
rok 2021/2022
Původní číslo materiálu: 20

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

2376/98R/21
Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ Školní náměstí 
pro školní rok 2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině základní školy dle § 23 odst. 
3, 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2021/2022 – výjimka z 
nejnižšího počtu žáků:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
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B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině 
základní školy uvedené v bodě A)

24. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době jarních prázdnin školního roku 2021/2022
Původní číslo materiálu: 21

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

2377/98R/21
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době jarních prázdnin školního roku 
2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době jarních prázdnin školního roku 2021/2022, tj. od 21. 2. 2022 do 25. 2. 
2022, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném 
znění

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v Mateřských školách 
zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem uvedených v bodě A)

25. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2021/2022
Původní číslo materiálu: 33

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

2378/98R/21
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 
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2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin školního roku 2021/2022 v souladu s § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
d) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
e) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
h) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace
i) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
j) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
k) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
l) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
m) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
n) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
o) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
p) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
q) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
r) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřských škol v době 
letních prázdnin školního roku 2021/2022 uvedených v bodě A) 1

26. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 31

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
Hlasování o společném hlasování bodů č. 22, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 
36: 6, 0, 0

2379/98R/21
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU 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 SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem
2. Výzvu pro podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2022 v rámci „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem“.

27. Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 22

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

2380/98R/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 550 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické o částku 550 
tis. Kč, v položce Provozní výdaje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve výši 550 tis. Kč na akci „Fakultní ZŠ – pořízení 
konvektomatu“

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 394,97 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
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20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 394,97 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 394,97 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 720,26 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 720,26 tis. Kč v položce Příjmy z vlastní 
činnosti (Parkovné dle nařízení obce)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci ve výši
720,26 tis. Kč na provozní výdaje

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem v požadované výši 360 tis. Kč na pořízení nového vozidla pro potřeby střediska 
Dopravní obsluha a správa nemovitostí

2. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
Labem v požadované výši 1 379,27 tis. Kč na zajištění havarijního stavu suterénu objektu 
Městských lázní

3. poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Mateřská škola
U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27 v požadované výši 225,32 tis. Kč 
na úhradu provozních nákladů souvisejících s rekonstrukcí objektu školy

C) ukládá
  

1. Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizace

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

 Termín: 31. 12. 2022

28. Odvod finančních prostředků alokovaných na fondech investic městem zřízených 
příspěvkových organizací do rozpočtu města v roce 2022
Původní číslo materiálu: 24

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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2381/98R/21
Odvod finančních prostředků alokovaných na fondech investic městem 
zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města v roce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, s odvodem finančních prostředků z fondu investic zřízených 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v roce 2022, v celkové výši 11 207 tis. 
Kč, v členění dle Přílohy č. 1 usnesení

B) schvaluje
  

1. změnu závazného ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 - 
minimální výše objemu finanční prostředků z poskytnutého příspěvku na provoz, kterou 
musí jednotlivé příspěvkové organizace použít na tvorbu fondu investic, v členění a výši 
dle Přílohy č. 2 usnesení.

2. změnu závazného ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021 - 
minimální výše peněžně krytého zůstatku fondu investic k 30. 6. 2021, s trváním do 31. 12. 
2021, v členění a výši dle Přílohy č. 3 usnesení.

C) ukládá
  

dotčeným příspěvkovým organizacím uvedených v Příloze č. 1 usnesení

a) převést finanční prostředky dle bodu A) 1., Přílohy č. 1 Usnesení do rozpočtu zřizovatele

 Termín: 15. 7. 2022

29. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022
Původní číslo materiálu: 25

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

2382/98R/21
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočty příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Ústí nad Labem, na 
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rok 2022, uvedených v Přílohách č. 1 - č. 3 usnesení 

B) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI MmÚ

Informovat dotčené příspěvkové organizace o schválení „Rozpočtu p. o. na rok 2022,“ 
včetně upozornění na jejich povinnost zveřejnění schváleného rozpočtu na vlastních 
webových stránkách.

 Termín: 10. 1. 2022

30. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2023 - 2024
Původní číslo materiálu: 26

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

2383/98R/21
Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 
2023 - 2024

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem 
Ústí nad Labem, pro roky 2023 – 2024, uvedených v Přílohách č. 1 - č. 3 usnesení 

B) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI MmÚ

Informovat dotčené příspěvkové organizace o schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu 
příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024,“ včetně upozornění na jejich povinnost 
zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu na vlastních webových stránkách.

 Termín: 10. 1. 2022

31. Uzavření smlouvy o zajištění IT služeb pro příspěvkové organizace města
Původní číslo materiálu: 27

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

2384/98R/21
Uzavření smlouvy o zajištění IT služeb pro příspěvkové organizace města
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření rámcové smlouvy o poskytování ICT služeb pro příspěvkové organizace města 
mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet, a. s., IČ 254 39 022, 
se sídlem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37 v rámci vertikální spolupráce dle § 11 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s těmito 
základními parametry:
a) předmět plnění – zajištění jednotných, kvalitních ICT služeb pro příspěvkové organizace 
města zejména služby uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy
b) finanční rámec: 1 000 tis. Kč vč. DPH
c) doba plnění: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání finančního rámce
d) finanční plnění dle ceníku společnosti Metropolnet a.s., který bude přílohou rámcové 
smlouvy

B) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic

a) uzavřít se společností Metropolnet, a.s., IČ 254 39 022, sídlo Ústí nad Labem, Mírové 
náměstí 3097/37 smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení 

 Termín: 31. 12. 2021

32. Souhlas s přijetím daru do vlatnictví příspěvkové organizace
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

2385/98R/21
Souhlas s přijetím daru do vlatnictví 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, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 
44555229, ve výši 57 480,- Kč pro období 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar
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33. Prodloužení termínu podání žádosti o dotaci – Akční plán pro udržitelnou energii a klima
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

2386/98R/21
Prodloužení termínu podání žádosti o dotaci – Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. vyhlášenou výzvu č. 13/2021 Ministerstva životního prostředí.

B) schvaluje
  

1. prodloužení termínu podání žádosti o dotaci na projekt „Akční plán pro udržitelnou 
energii a klima v Ústí nad Labem“, které bylo schváleno dne 30. 8. 2021 usnesením č. 
2082/88R/21 do 28. 2. 2022.

34. Uzavření smlouvy na zpracování nové vizuální identity statutárního města Ústí nad 
Labem
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

2387/98R/21
Uzavření smlouvy na zpracování nové vizuální identity statutárního města Ústí 
nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, mezi 
statutárním městem Ústí nad Labem a společností Ing. Jitka Voráčková, IČ 886 15 863, se 
sídlem Březenec 263, 431 11 Jirkov uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s těmito základními 
parametry:
a) předmět plnění – závazek zhotovitele provést a zpracovat ve sjednané době novou 
vizuální identitu statutárního města Ústí nad Labem, která se stala vítězným návrhem v 
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soutěži, a dle podmínek stanovených v této smlouvě a závazek objednatele dílo převzít a 
zaplatit za něj dohodnutou cenu.
b) finanční rámec: 820,00 tis. Kč bez DPH (992,20 tis. Kč včetně DPH)
c) doba plnění: dle harmonogramu, který je přílohou smlouvy

B) ukládá
  

PhDr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města

uzavřít se společností Ing. Jitka Voráčková, IČ 886 15 863, se sídlem Březenec 263, 431 11 
Jirkov smlouvu dle bodu A) tohoto usnesení

 Termín: 31. 1. 2022

35. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků na ochranářské 
projekty
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

2388/98R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků na 
ochranářské projekty

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 247,11 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 247,11 tis. Kč, v položce Rezerva ZOO, p. o. – 
ochranářské projekty
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 247,11 tis. Kč v položce Provozní výdaje (na poskytnutí peněžních darů 
souvisejících s ochranářskými projekty)

36. „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
Původní číslo materiálu: 23

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

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
Ing. Tošovský: Ukládací část: doplnění: RM ukládá Ing. Tošovskému zajistit veškeré právní kroky 
vůči projektantovi akce „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ s ohledem na pochybení
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Bc. Žirovnický: návrh na usnesení v upraveném znění

Hlasování o usnesení v upraveném znění: 6, 0, 0

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

2389/98R/21
„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o 
dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

B) ukládá
  

Ing. Pavlu Tošovskému

a) zajistit veškeré možné právní kroky vůči projektantovi akce „Stavební úpravy MŠ U 
plavecké haly“, s ohledem na zjištěná pochybení.

 Termín: 30. 9. 2022

37. Dodatek č. 3 k provozní smlouvě - Metropolnet, a.s.
Původní číslo materiálu: 28

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

Mgr. Habrová: potřeba začlenění jednoho softwaru pod provozní smlouvu
- návrh na revokaci schváleného dodatku, který byl schválen před 14 dny, dodatek uděláme znovu
- jde o software o evidenci revizí
- návrh na schválení dodatku včetně nového softwaru
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2390/98R/21
Dodatek č. 3 k provozní smlouvě - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

usnesení rady města č. 2262/96R/21
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B) schvaluje
  

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

38. Rozpočtové opatření KP a KT 
Původní číslo materiálu: 29

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

PhDr. Ing. Nedvědický: jedná se o peníze ze zprostředkujícího subjektu ITI, nutné převedení 
prostředků z KP do KT
- návrh na usnesení v předloženém znění

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

2391/98R/21
Rozpočtové opatření KP a KT 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 206,30 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 206,30 tis. 
Kč v položce
Zprostředkující subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
206,30 tis. Kč takto:
- 157,40 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
 - 48,90 tis. Kč v položce Povinné pojistné

39. Ústecké vánoce
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: mluvil jsem s provozovatelem vánočních trhů o možnosti obnovit provoz 
prodejních trhů v prostoru Lidického náměstí v Ústí nad Labem v termínu od 15. 12. 2021 za 
předpokladu dodržování veškerých protiepidemiologických opatření
- návrh na usnesení: RM bere na vědomí: A) a informací KHS, B) pořádání trhů v rámci dodržení 
veškerých hygienických předpisů

Hlasování o usnesení: 1. pro 5, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat
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2392/98R/21
Ústecké vánoce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci provozovatele trhů v rámci akce Ústecké Vánoce 2021 Jaroslava Péma (IČ 
87075288), ze dne 15. 12. 2021 o dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Ústí nad Labem o 
možnosti obnovit provoz prodejních trhů v prostoru Lidického náměstí v Ústí nad Labem v 
termínu od15. 12. 2021 za předpokladu dodržování veškerých protiepidemiologických a 
hygienických opatření (min. bez kulturního programu a konzumace občerstvení v místě 
konání trhů)

40. Různé
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: informace o jednání s KZ
- návrh memoranda o spolupráci
- podpořeno krajským radním pro zdravotnictví

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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