
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem 
dne 2. 9. 2019

           

         

524/23R/19
Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Neštěmice

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Neštěmice ve výši 415,67 tis. Kč dle žádosti MO 
ze dne 23.7.2019 2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 415,67 tis. Kč takto: a) 
snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 415,67 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí 
neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 415,67 tis. Kč v položce dotace pro MO na 
výkon státní správy a samosprávy

           

         

525/23R/19
Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2019

Rada města po projednání
A) bere na vědomí 

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2019 dle 
důvodové zprávy

B) schvaluje 

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 4 200 tis. Kč takto: a) zvýšení 
příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 100 tis. Kč v položce Poplatek za komunální odpad 
– Právní odbor b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 100 tis. Kč v položce 
Příjmy z úroků c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03 
ve výši 700 tis. Kč – Investiční rezerva d) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3 
500 tis. Kč v položce Splátky půjčených prostředků (splátka FK ÚL a.s.)

           

         

526/23R/19
Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“

Rada města po projednání
A) schvaluje 
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Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. 
Resslova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 500 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
„Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“.

B) pověřuje 

Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošná oprava 
vozovky v ul. Resslova“, včetně případného vylučování dodavatelů. Ing. Anetu Tínkovou, 
referentku odd. veřejných zakázek právního odboru ke všem administrativním úkonům 
souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova“, 
včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi 

Řádní členové: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM, Roman Vlček, vedoucí oddělení 
údržby majetku ODM, Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO, Bc. Kateřina Lysáková, 
referent odd. veřejných zakázek PO Náhradníci: Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení 
evidence majetku ODM, Pavel Novák, provozní technik oddělení správy komunikací ODM, 
Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO, Ing. Aneta Tínková, referent 
odd. veřejných zakázek PO

           

         

527/23R/19
Rozpočtové opatření OŽP- Sesuv Vaňov - Čertovka - havarijní stav

Rada města po projednání
A) ukládá 

 Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí OŽP Termín: 31. 12. 2019

zajistit zpracování projektové dokumentace sanačních prací opěrné zdi na akci „Sesuv 
Vaňov - Čertovka – havarijní stav“

B) schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 216 tis. Kč takto: a) snížení 
neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 216 tis. Kč v položce 
finanční rezerva b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního 
prostředí ve výši 216 tis. Kč v položce provozní výdaje (zpracování projektové 
dokumentace sanačních prací opěrné zdi na akci „Sesuv Vaňov - Čertovka – havarijní stav“)

           

         

529/23R/19
Rozpočtové opatření FO a OHS Obnova vozového parku

Rada města po projednání
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 schvaluje 

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy v celkové výši 1 
700 tis. Kč takto: a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 
03, ve výši 1 700 tis. Kč - Investiční rezerva b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu 
odboru hospodářské správy, sk. č. 04, ve výši 1 700 tis. Kč na akci „Obnova vozového 
parku"

           

         

530/23R/19
Rozpočtové opatření FO a OHS - Pořízení EZS pro SpO

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy v celkové výši 90 
tis. Kč takto: a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, 
ve výši 90 tis. Kč - Investiční rezerva b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu 
odboru hospodářské správy, sk. č. 04, ve výši 90 tis. Kč na akci „Pořízení EZS pro SpO“

           

         

531/23R/19
Rozpočtové opatření OHS - Modernizace a upgrade vyvolávacího systému SpO

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 330 tis. Kč takto: a) 
snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 330 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru 
hospodářské správy, sk. č. 04, ve výši 330 tis. Kč na akci „Modernizace a upgrade 
vyvolávacího systému SpO

           

         

533/23R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření Odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
387,37 tis. Kč takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 387,37 tis. Kč v 
položce účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční; b) zvýšení neinvestiční části 
výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje ve výši 155,44 tis. Kč v položce 
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oddělení koncepcí; c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve 
výši 231,93 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: - v položce mzdové prostředky 
173,08 tis. Kč, - v položce povinné pojistné 58,85 tis. Kč.

           

         

534/23R/19
Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
520,48 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na 
úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace“ takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 520,48 tis. Kč v 
položce účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části 
výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 377,00 tis. Kč v položce mzdové 
prostředky c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 
128,18 tis. Kč v položce povinné pojistné d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu 
odboru strategického rozvoje, ve výši 15,30 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI

           

         

           

         

           

         

553/23R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 45 tis. Kč 
takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 45 tis. Kč v 
položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM b) zvýšení neinvestiční části výdajového 
rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na 
provoz v celkové výši 45 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů takto: Mateřská škola, Ústí 
nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 30 tis. Kč Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 
530/4, p. o. 15 tis. Kč 2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 
650 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 650 tis. 
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Kč v položce Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti b) zvýšení neinvestiční 
části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 650 tis. Kč Domovu pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizaci, na zajištění opravy systému nouzové komunikace sestra - 
klient

           

         

554/23R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 50 tis. Kč – zapojení 
účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: a) zvýšení příjmové části 
rozpočtu, tř. 4 o částku 50 tis. Kč v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 
neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení 
ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu 
„Noc snů pro postižené děti 2019“ 2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a 
školství ve výši 647,44 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT 
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 647,44 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
státního rozpočtu - neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – 
oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v 
rámci Výzvy 02_18_063 – Šablony II., Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, 
Stříbrnická 3032/6, příspěvkové organizaci ve výši 647,44 tis. Kč 3. rozpočtové opatření 
odboru městských organizací a školství ve výši 390,60 tis. Kč – zapojení účelové 
neinvestiční dotace z MŠMT takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 390,60 
tis. Kč v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční b) zvýšení 
neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových 
organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad Labem, Školní 
náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 390,60 tis. Kč v rámci Výzvy „Podpora 
integrace romské menšiny v roce 2019“

           

         

555/23R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání
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 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 161,54 tis. Kč 
takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté 
pojistné náhrady) ve výši 161,54 tis. Kč b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu 
OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních 
příspěvků pro příspěvkové organizace v celkové výši 161,54 tis. Kč na zajištění odstranění 
škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: ZŠ Hluboká, p. o. 
21,80 tis. Kč MŠ U plavecké haly, p. o. 4,82 tis. Kč DDM a ZpDVPP, p. o. 22,49 tis. Kč 
Domov Velké Březno, p. o. 19,47 tis. Kč DS Chlumec, p. o. 12,44 tis. Kč ZOO Ústí nad 
Labem, p. o. 45,75 tis. Kč Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 34,77 tis. Kč

           

         

556/23R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na 
provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. na zajištění kulturních akcí

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 563 tis. Kč 
takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací ve výši 563 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko 
města Ústí nad Labem na kulturní akce b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu 
OMOŠ – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku 
na provoz v celkové výši 563 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na 
zajištění následujících kulturních akcí takto: - „Mezinárodní jazz & blues festival 2019“ 
408 tis. Kč - „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 29. ročník“ 100 tis. Kč - „50. ročník 
Ústeckého poháru“ 55 tis. Kč
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