
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

22. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 2. 9. 2015 

Usnesení č. 672/15 – 681/15  

================================================================== 

 

 

672/15 

Výsledek výběrového řízení na kontokorentní úvěr 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o výsledku výběrového řízení a jeho zrušení na poskytnutí 

kontokorentního úvěru 200 mil. Kč dle důvodové zprávy  

B )  s ouh l as í    

1. s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 200 mil. Kč se 

splatností do 1 roku na krytí přechodného nedostatku finančních zdrojů v průběhu 

roku na financování výdajů Statutárního města Ústí nad Labem s tím subjektem, 

který v řízení dle zákona o veřejných zakázkách a Směrnice RM o veřejných 

zakázkách nabídne úvěr za nejnižší cenu  

C )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města  

    T: do 23.9.2015 

 

 

673/15 

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. aktualizace 

společenské smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s aktualizovaným zněním společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s.r.o. v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 23. 9. 2015 



674/15 

Collegium Bohemicum o.p.s. nové znění zakládací smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s aktualizovaným zněním zakladatelské smlouvy společnosti Collegium 

Bohemicum o.p.s. v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 23. 9. 2015 

 

675/15 

„Inteligentní zastávky“ – schválení výsledku výběrového řízení na 

dodavatele 
 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

             1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Inteligentní zastávky“ takto: 

                 1. Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany u Brna 

                 2. ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 

                 3. AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10 

B)  s c h v a l u j e 

1. přidělení veřejné zakázky na akci „Inteligentní zastávky“ uchazeči, který se        

umístil na prvém místě v pořadí (nejvyšší počet získaných bodů) t.j. Ing. Ivo       

Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany u Brna, IČ:42588022  s nabídkovou 

cenou 4 706 267,47 Kč včetně DPH  

 

676/15 

Úprava zřizovací listiny  Činoherního studia  města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  s  ú či nno s t í  od  1 .  10 .  20 15  

1. s úpravou zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace v předloženém znění 

B )  j men u je  

1 .  projektový tým „Činoherní studio“ pro budoucí bezproblémovou organizační 

změnu a transformaci Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. na právní 

formu veřejnoprávní instituce v kultuře ve složení:  

a) Ing. Radka Jakoubková, za Statutární město Ústí nad Labem 



b) Mgr. Hana Petírová, za Statutární město Ústí nad Labem 

c) MgA. Jiří Trnka, za příspěvkovou organizaci 

d) MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, za Asociaci profesionálních divadel 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města  

Ústí nad Labem 

                                                                               T:  23. 9. 2015 

 

677/15 

Návrh na jmenování členů dozorčí rady a změna společenské 

smlouvy Severočeského divadla s.r.o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e   

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 155/15 ze dne 28. 1. 2015 v části A) odst. 

4. 

B )  s ouh l as í   

1. s návrhem na jmenování níže uvedených zástupců do dozorčí rady Severočeského 

divadla s.r.o., ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g) zákona 128/2000 Sb., 

v platném znění takto: 

a) Pavel Enekeš, narozen xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 400 11 Ústí nad Labem 

b) Mgr. Petr Vlasák, narozen xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 403 39 Chlumec 

c) MUDr. Pavel Dlouhý, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 403 40 Ústí nad Labem 

2. s úpravou společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o., kterou se společnost 

podřizuje dle § 777, odst. 5 zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  

C )  uk lád á   

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) 1. a 2. na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 

Labem 

T: 23. 9. 2015 

 

678/15 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 
 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních  služeb, určených na „akce kulturního kalendáře“ a 

následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) CZECHBLUES o.s. (IČ 27052605), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 40 tis. Kč 

b) DS Mladá Scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s „celoroční činností dětského dramatického kroužku“ ve výši 24 tis. Kč 

c) Kleja (IČ 1181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tvořivé 



dílny“ ve výši 5 tis. Kč 

d) MgA. Luděk Prošek (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Galerie NF - Celoroční výstavní program 2015“ ve výši 10 tis. Kč 

e) Mgr. Jiří Hladík (IČ 69907773), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „BarBar (barevné baroko) aneb umění nepatří do popelnice!“  

ve výši 20 tis. Kč 

f) Mgr. Jiří Hladík (IČ 69907773), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Baletní parodie Labutí bažina a něco navíc“ ve výši 20 tis. Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rotahu fest IX“ ve výši 10 tis. Kč  

h) Pionýr, z.s., Ústecká krajská organizace Pionýra (IČ 70693862),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Sedmikvítek - oblastní kolo“ ve 

výši 10 tis. Kč 

i) Rodinné centrum Slunečník o.s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny  

pro všechny“ ve výši 10 tis. Kč 

j) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Dívka k rytmu zrozená - 100. výročí narození Inky 

Zemánkové“ ve výši 28 tis. Kč 

k) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Kdo to byl doktor klavír?“ ve výši  

26 tis. Kč 

l) Culture line o.s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „BIG Culture 2015“ ve výši 40 tis. Kč 

m) Mladá dechovka (IČ 63153386), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s „celoroční výukou mladých muzikantů“ ve výši 2,1 tis. Kč 

n) Věra Vopatová (RČ xxxxxxxxxxxxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Výstavou obrazů Ohlédnutí …“ ve výši 3 tis. Kč 

o) TOSOUWONI (IČ 22767436), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Fírfolk and Country“ ve výši 9 tis. Kč 

p) TOSOUWONI (IČ 22767436), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Zpíváme s dětmi“ ve výši 5 tis. Kč 

q) Labská kapela (IČ 26998068), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Promenádní koncert velkého obsazení Labské kapely“ ve výši  

8 tis. Kč 

r) Mgr. Jiří Hladík (IČ 69907773), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Taneční lahůdky aneb „letem světem“ ve výši 20 tis. Kč 

s) Svaz  důchodců  České  republiky, o. s.,  městská organizace Ústí nad Labem 

(IČ 00408182), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Den seniorů“ ve 

výši 3 tis. Kč 

t) Svaz  důchodců  České  republiky,  o. s., městská organizace Ústí nad Labem 

(IČ 00408182), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Podzimní 

karneval“ ve výši 3 tis. Kč 

u) Sdružení Festive (IČ 22718745), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Den Severní Terasy“ ve výši 30 tis. Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Základní  škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 

(IČ 44226268), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tvořivost na 



sídlišti - prázdniny přichází“ ve výši 10 tis. Kč 

b) Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Slavnostní koncert čestného občana města Václava Neckáře u příležitosti 

50 let profesionální kariéry“ ve výši 50 tis. Kč 

c) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kultura a umění od první třídy KOPT“ ve výši  

49 tis. Kč 

d) Ortopedické centrum s.r.o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Slavnosti vína a buráku 2015“ ve výši 15 tis. Kč 

3. rozpočtové  opatření  odboru  školství,  kultury,  sportu a sociálních služeb ve výši 

92 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 92 tis. Kč v položce oblast kultura - Grantové 

projekty 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb, 

o částku 92 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti - Vánoce - doprovodné akce 

B) s o u h l a s í 

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smluv s těmito subjekty takto: 

a) DS Mladá Scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

„celoroční činností DS Mladá scéna včetně herecké přípravky“ ve výši  

40 tis. Kč 

b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XII. Mezinárodní sympozium o 

sborovém zpěvu Cantus choralis 2015“ ve výši 40 tis. Kč 

c) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Memoriál Ivana Dejmala“ ve výši 40 tis. Kč 

d) Ústecká kulturní beseda, o.s. (IČ 22749179), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Podzimní karneval“ ve výši 45 tis. Kč 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „vánoční doprovodné akce“ a následné uzavření 

smluv s těmito subjekty takto: 

a) občanské sdružení The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „25. Vánoční benefiční koncert The Boom Beatles Revival 

Band and Orchestra - 25 let The Boom“ ve výši 60 tis. Kč 

b) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Velikonoční a Adventní koncerty 2015“ ve výši 25 tis. Kč 

C) n e s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům: 

a) Junák - český skaut, středisko Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44227094),  

na „Udělej si dáreček“ ve výši 4 tis. Kč 

b) Rodinné centrum Slunečník o.s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Barevné muzikohraní aneb Vítání podzimu“ ve výši 6 tis. Kč 

c) Základní umělecká škola - Výtvarné studio, s.r.o. (IČ 25016016),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Keramické Vánoce“ ve výši  

6,7 tis. Kč 



d) „Za Sebuzín krásnější, o.s.“ (IČ 22672729), na akci „Den seniorů“ ve výši  

48,5 tis. Kč 

e) OB Mladá Ústí n L Neštěmice (IČ 75051885), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „celoroční činností, cestovným, pronájmem“ ve výši 11 tis. Kč 

f) „Chotkova společnost“ (IČ 22751831), na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Koncert hraběte Chotka“ ve výši 28 tis. Kč 

g) Ladislav Krasl (IČ 74851934), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Mikulášská“ ve výši 10 tis. Kč 

h) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jak se jezdilo za Husáka“ ve výši 25 tis. Kč 

i) TOSOUWONI (IČ 22767436), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Folkrockový den“ ve výši 8 tis. Kč 

j) SVADNET (IČ 26665522), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Anenská pouť“ ve výši 50 tis. Kč 

k) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Výstava výtvarných děl dětí“ ve výši 16 tis. Kč 

l) Spolek vojenské historie Ústí nad Labem (IČ 63152487), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „celoroční činností spolku v roce 2015“ ve výši 25 tis. Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „grantové projekty“ těmto subjektům: 

a) UFFO o.s. (IČ 22732462), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Videokronika Ústí nad Labem 2015“ ve výši 25 tis. Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH (IČ 00196797),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s „účastí na hudebním festivalu 

PORTA“ ve výši 20 tis. Kč 

D) n e s o u h l a s í 

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ těmto subjektům: 

a) „Za Sebuzín krásnější, o.s.“ (IČ 22672729), na akci „Sebuzínský ples“  

ve výši 61,5 tis. Kč 

E) z m o c ň u j e 

1. vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu C) tohoto usnesení  

F) u k l á d á 

1. vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 23. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 



679/15 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v oblasti sportu v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2. „Výzvu k podání žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2016“ v rámci „Program 

pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti SPORTU v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ 

dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

B) u k l á d á 

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky  

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

nad Labem  

T: 23. 9. 2015 

  

 

680/15 

Návrh koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a 

sportu na léta 2016 – 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l a s í   

1. s návrhem „Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu  

na léta 2016 – 2019“ 

B) u k l á d á 

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky  

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

nad Labem  

T: 23. 9. 2015 

 

681/15 

Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s odkupem  98  ks  akcií Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. od FK TEPLICE 

a. s. za částku 850.000,- Kč 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_22-15_679-c1-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_22-15_679-c2-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_22-15_679-c3-15.pdf


2. v případě realizace bodu A) 1. tohoto usnesení s navýšením základního kapitálu 

společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. o částku 3.000.000,- Kč 

3. se změnou Stanov Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. v předloženém znění 

4. s návrhem na odvolání osob z orgánů společnosti Fotbalový klub Ústí  

nad Labem, a. s. takto:  

a) Představenstvo: 

 I. Jan Linhart, nar. xxxxxxxxxxx 

b) Dozorčí rada: 

I. Mgr. František Nesvadba, nar. xxxxxxxxxxx 

II. Václav Kožíšek, nar. xxxxxxxxxxx 

III. Jan Skýpala, nar. xxxxxxxxxxx 

IV. David Köstl, nar. xxxxxxxxxxx 

V. Michal Rožec, nar. xxxxxxxxxxx 

5. s návrhem osob do orgánů společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. takto: 

a) Představenstvo: 

I. Zdeněk Bechyně, nar. xxxxxxxxxxx 

II. Martin Beneš, nar. xxxxxxxxxxx 

III. Ing. Vasil Simkovič, nar. xxxxxxxxxxx  

 b) Dozorčí rada: 

I. Jan Linhart, nar. xxxxxxxxxxx 

II. Josef Macík, nar. xxxxxxxxxxx 

III. PaedDr. Petr Brázda, nar. xxxxxxxxxxx 

B) b e r e    n a    v ě d o m í 

1. návrh koncepce Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s.    

C) j m e n u j e 

1. pracovní skupinu ve složení: 

a) MUDr. Jiří Madar 

b) Ing. Dalibor Dařílek 

c) Mgr. Miloš Studenovský 

d) Ing. Miroslav Harciník 

e) Ing. Radka Jakoubková 

f) Libor Zajíček 

g) Ing. Jana Procházková 

h) Milan Krejčí 

D) u k l á d á 

1. pracovní skupině  

a) provést všechny kroky vedoucí k pronájmu Městského stadionu společnosti 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky  

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

Labem    

T: 23. 9. 2015 

 
 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                 Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                                primátorka města 

 
 


