
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem 
dne 14. 10. 2019

           

         

606/27R/19
Rozpočtové opatření OSR

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 351 tis. Kč na úhradu 
posouzení vhodnosti metody EPC, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR o částku 351 tis. Kč v položce 
Rezerva na spolufinancování projektů
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – oddělení projektů a dotací o 
částku 351 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací

           

         

610/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Lávka přes Labe a úprava nábřeží" - PD

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování v celkové výši 4 800,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 1 000,00 tis. Kč v položce 
Oddělení přípravy a
realizace investic - na případné demolice
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 500,00 tis. Kč u 
akce „Stavební úpravy
objektu Poláčkova 3236/2“
c) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 2 000,00 tis. Kč u 
akce „Posílení
bytového fondu - PD“
d) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 834,00 tis. Kč u 
akce „Kanalizace
Brná III. – PD vč. dešťové kanalizace“
e) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 466,00 tis. Kč u 
akce „Kanalizace
Svádov II. etapa“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 01, o částku 4 800,00 tis. Kč na 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 9



akci „Lávka přes
Labe a úprava nábřeží - PD“

           

         

611/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly"

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování v celkové výši 5 000,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP o částku 775,00 tis. Kč v položce 
Oddělení přípravy a
realizace investic - na případné demolice
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 4 225,00 tis. Kč – 
„Investiční rezerva
OIÚP“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč 
na akci „Stavební úpravy
MŠ u Plavecké haly“

           

         

612/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, 
p.o."

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč u 
akce „Městský stadion
– dovybudování areálu“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč 
na akci „Rekonstrukce
bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
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613/27R/19
Rozpočtové opatření OIÚP - "Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně 
odvodnění PHK)"

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč – 
„Investiční rezerva
OIÚP“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. č. 03, o částku 5 000,00 tis. Kč 
na akci „Rekonstrukce
komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“

           

         

616/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku ve výši 560,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – oddělení 
evidence majetku ve výši 560,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03, o 
částku 560,00 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“

           

         

617/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - Rekonstrukce komunikace Moskevská

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 000 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
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částku 2 000 tis. Kč na akci "Rekonstrukce komunikace Moskevská"

           

         

618/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - Sanace svahu Pod Svahem

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 2 000 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 000 
tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 2 000 tis. Kč na akci „Sanace svahu v ulici Pod Svahem“

           

         

619/27R/19
Rozpočtové opatření OIUP a ODM - Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru investic a územního plánování a 
odboru dopravy a majetku ve výši 4 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování o 
částku 4 500 tis. Kč v položce Oddělení přípravy a realizace investic – na případné 
demolice
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 4 500 tis. Kč na akci „Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště“ 

           

         

620/27R/19
Rozpočtové opatření OIUP a ODM - Sanace svahu Pod Svahem

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru investic a územního plánování a 
odboru dopravy a majetku ve výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování o 
částku 2 500 tis. Kč v položce Oddělení přípravy a realizace investic – na případné 
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demolice
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 2 500 tis. Kč na akci „Sanace svahu v ulici Pod Svahem“ 

           

         

627/27R/19
Rozpočtové opatření ODM - vyrovnání skutečných nákladů

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 36,60 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 36,60 
tis. Kč v položce Provoz lanové dráhy
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o 
částku 36,60 tis. Kč na akci „Lanová dráha na Větruši“

2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 126,51 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
126,51 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o 
částku 126,51 tis. Kč na akci „Zabudované odpadkové koše“

3. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 52,16 
tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 04 ve výši 
52,16 tis. Kč u akce ,,Nákup přístavních mol“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 52,16 
tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru

           

         

631/27R/19
Rozpočtové opatření OKSS a FO

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření OKSS a FO ve výši 4 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 4 200 tis. Kč v položce 
finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS ve výši 4 200 tis. Kč v položce 
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oblast sportu

           

         

636/27R/19
Rozpočtové opatření OKSS a FO - Severočeské divadlo s. r. o.

Rada města po projednání
A) schvaluje 

A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a finančního
odboru v celkové výši 600 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 600 tis.Kč
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku
100 tis. Kč v položce Oblast kultury – poskytnutí neinvestiční dotace
pro Severočeské divadlo s.r.o. na opravu „Malba diváckých prostor
v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do prvního
patra)“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OKSS, sk. č. 03, o
částku 500 tis. Kč – poskytnutí investiční dotace pro Severočeské divadlo s.r.o. na 
investiční akci „Rekonstrukce dvou sociálních zařízení (WC páni a WC dámy) v diváckých 
prostorách historické budovy divadla“

B) souhlasí 

1. s poskytnutím neinvestiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Severočeské 
divadlo s. r. o, IČ 22774289, ve výši 100 tis. Kč určených na opravu „Malba diváckých 
prostor v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do prvního patra)“ a s 
následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace

2. s poskytnutím investiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Severočeské 
divadlo s. r. o., IČ 22774289, ve výši 500 tis. Kč určených na „Rekonstrukce sociálních 
zařízení v diváckých prostorách historické budovy (pánské a dámské WC)“

           

         

638/27R/19
Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
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454,95 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (přijaté pojistné 
náhrady) ve výši 454,95 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 432,64 tis. Kč v položce oprava a údržba
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 22,31 tis. Kč v položce nákup DDHM

           

         

640/27R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím 

Rada města po projednání
A) schvaluje 

A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši
338,29 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 338,29 tis. Kč v položce Nákup DDHM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 
338,29 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku takto:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,p. o. 75,87 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. 153,19 tis. Kč
Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o.
54,88 tis. Kč
Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 54,35 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 80,21 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací ve výši 80,21 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 příspěvku na provoz Kulturnímu středisku města 
Ústí nad Labem, p. o. ve výši 80,21 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se 
zajištěním vysílání přenosu MS v hokeji v Letním kině
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
507,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku
507,90 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci, 
ve výši 507,90 tis. Kč na pokrytí nadnormativních výdajů

B) ukládá 
1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

2. Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

3. Bc. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 
Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

4. Bc. Zuzaně Štochlové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 
623/17, příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení na nákup 
drobného dlouhodobého hmotného majetku

T: 31. 12. 2019

           

         

642/27R/19
Rozpočtová opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města po projednání
 schvaluje 

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
480,31 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 480,31 tis. Kč v položce 
Rezerva pro MSUL, p. o. – Parkovné dle nařízení obce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 480,31 tis. Kč 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na pokrytí provozních nákladů
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
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250 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně technické o 
částku 250 tis. Kč v položce Oprava a údržba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 250 tis. Kč 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci na odstranění havárie vstupní 
rampy a schodů v objektu Štefánikova 246/1
3. změnu účelového určení finančních prostředků, původně poskytnutých jako investiční 
příspěvek Městským službám Ústí nad Labem, p. o. na pořízení automobilu AVIE (jedná se 
o nedočerpané finanční prostředky převedené z roku 2018 ve výši 734 tis Kč) s tím, že tyto 
finanční prostředky budou nově určeny na provedení generální opravy automobilu AVIE a 
zakoupení nového osobního automobilu pro potřeby organizace
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