Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
28. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 24 . listopadu 2011
Usnesení č. 642/11 – 671/11
================================================================

642/11
Evropský projekt TACTICS
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. zapojení města Ústí nad Labem do přípravy Evropského projektu TACTICS

643/11
Rozpočtové opatření odboru dopravy
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na provádění oprav místních komunikací takto:
a) zapojení příjmů za úhrady správních poplatků – řidičská oprávnění v roce 2011 nad
schválený rozpočet odboru dopravy ve výši 400 tis. Kč
b) zapojení příjmů z VHČ (pronájmy komunikací a věcná břemena) v roce 2011 nad
schválený rozpočet odboru dopravy ve výši 400 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy o částku 800 tis. Kč
na provádění oprav místních komunikací

644/11
Rozpočtové opatření odboru MOSŠK a p. o. Městské služby Ústí
nad Labem
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OMOSŠK ve výši 600 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOSŠK – provozní výdaje
a placené služby o částku 600 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOSŠK – poskytnutí
příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem ve výši
600 tis. Kč na zajištění havarijní opravy skokanského bazénu v areálu Plavecké haly
Klíše

645/11
Rozpočtové opatření odboru MOSŠK - zapojení účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město
Ústí nad Labem na zajištění bydlení azylantů na území České
republiky v roce 2011
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí
nad Labem v celkové výši 48 tis. Kč na zajištění bydlení azylantů na území České
republiky v roce 2011 takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOSŠK – provozní výdaje a
placené služby o částku ve výši 36 tis. Kč na úhradu čistého nájemného nebo jeho
části
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy o částku ve výši
12 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce
B) u k l á d á
1. Ing.Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
a) profinancovat účelové finanční prostředky poskytnuté z dotace na rozvoj
infrastruktury obce
T: do 10.12.2011

646/11
Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do
vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města po projednání
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) s o u h l a s í
1. s přijetím peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč, určeného na krytí nákladů souvisejících
s transportem a následnou výstavou darovaných uměleckých předmětů z Německa, od
RWE energie, a.s. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 49903209 do
vlastnictví Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

647/11
Souhlas s přijetím peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové
organizace
Rada města po projednání
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) s o u h l a s í
1. s přijetím peněžitého daru ve výši 9 000 Kč, určeného na podporu kulturní akce
„Mikulášská zábava“, od Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská
1689, Teplice, IČ: 49099469 do vlastnictví Domova pro seniory Orlická a Azylový dům
pro matky s dětmi, příspěvkové organizace

648/11
Schválení výsledků veřejné zakázky „Vítání občánků 2012 - 2014“
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. výsledek výběrového řízení na projekt „Vítání občánků 2012 – 2014“ takto:
a) 1. Darothore a.s., Na Výsluní 201/13, Praha 10, IČ 24730963

Celková nabídková cena bez DPH
Celková nabídková cena včetně DPH

4 350 000,00 Kč
5 220 000,00 Kč

2. v souladu s rozhodnutím hodnotící komise ze dne 21. 11. 2011 uzavření smlouvy na
projekt „Vítání občánků 2012 – 2014“ se společností Darothore a.s., Na Výsluní
201/13, Praha 10, IČ 24730963

649/11
Informace o kontrolách finančních prostředků poskytnutých ze
státního rozpočtu
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. závěry kontrol finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
B) s o u h l a s í
1. s ukončením soudního sporu s Finančním ředitelstvím v Ústí nad Labem
zpětvzetím žaloby
C) u k l á d á
1. Ing. Leoši Nerglovi, tajemníkovi MmÚ
a) předložit Radě města zprávu z jednání škodní komise MmÚ

650/11
Návrh OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007
(vyhláška o odpadech)
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech), ve znění Přílohy č. 2
důvodové zprávy tohoto materiálu
B) u k l á d á
1. Ing. Leoši Nerglovi, tajemníkovi Magistrátu města Ústí nad Labem
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
Termín: prosinec 2011

651/11
Rozpočtové opatření finančního odboru a OŽP na zajištění
„Zlepšení služeb odpadového hospodářství pro obyvatele v roce
2011“ – úprava bodu B) 1. A) usnesení R č: 481/11
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. úprava bodu B) 1. a) usnesení Rady města č: 481/11 tak, že za číslici 2011 se
vkládá vedlejší věta: „včetně zvýšení četnosti svozu tříděného odpadu od
17.12.2011 do vyčerpání finančního limitu“, a nové znění tohoto bodu zní:
zajištění plošného sběru objemných odpadů od obyvatel v podzimním období
roku 2011, včetně zvýšení četnosti svozu tříděného odpadu od 17.12.2011 do
vyčerpání finančního limitu, s limitní částkou nákladů 4.000 tis. Kč

652/11
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 901/1 v k. ú. Předlice za těchto podmínek:
a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
b) panely budou povoleny jako stavby dočasné na dobu 1 roku
c) nájemné ve výši min. 36.000,- Kč/rok/1 ks
d) účel nájmu: umístění 2 ks reklamních billboardů o rozměrech 5,1 x 2,4 m podél
komunikace Za Válcovnou
e) možnost zvýšení nájemného o míru inflace dle ČSÚ
f) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem

653/11
Smlouva o trvalém uložení inženýrských sítí s FORUM Ústí s.r.o.
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. změnu obchodního názvu společnosti Multi Veste Czech Republik 6 s. r. o. na FORUM
Ústí s. r. o.
B) s c h v a l u j e
1. uzavření Smlouvy o trvalém uložení inženýrských sítí se společností FORUM Ústí
s.r.o., IČ 27212050

654/11
Prodej nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s převodem pozemku p. č. 2644/2 o výměře 468 m2 včetně objektu bez čp/če a části
pozemku p. č. 4263/2 označené dle GP č. 4323-371/2011 jako pozemek p. č. 4263/4 o
výměře 59 m2, oba v k. ú. Ústí nad Labem, formou prodeje společnosti TRADE
FINANCE s.r.o., IČ 27195724, Vinohradská 164/2279, Praha 3 za kupní cenu ve výši
6.100,- Kč/m2, tj. celkem 3.214.700,- Kč za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do 60 dnů od
schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
b) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD
c) nabyvatel se zavazuje zachovat veřejné WC v objektu bez čp/če na pozemku p. č.
2644/2 v k. ú. Ústí nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí existenci smlouvy k reklamním zařízením
e) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a v případě potřeby bude zřízeno
bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem
spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcného břemene včetně
geometrických plánů
g) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
B) u k l á d á
1. Mgr. Heleně Kubcové, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: prosinec 2011

655/11
Záměr prodeje části pozemku p. č. 691 v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 691/1 o výměře cca 7 m2 z celkové výměry 248 m2
v k. ú. Klíše za těchto podmínek:

a) minimální kupní cena je 1.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do 60 dnů od
schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
c) oplocení nesmí omezovat stávající vstupy na sousední pozemky
d) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu
f) daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
g) žadatel předloží potvrzení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

656/11
Záměr směny pozemků v k. ú. Všebořice
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. záměr směny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem (pozemek
p. č. 230/2 o výměře 19 m2 a část pozemku p. č. 232/3 označené dle GP 1092-58/2011
jako pozemek p. č. 232/8 o výměře 14 m2, oba v k. ú. Všebořice) za pozemek ve
vlastnictví společnosti ČEPRO a.s., IČ 60193531 (část pozemku p. č. 232/1 označené
dle GP 1092-58/2011 jako pozemek p. č. 232/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Všebořice) za
těchto podmínek:
a) rozdíl ve výměrách bude finančně dorovnán při prodejní ceně ve výši min. 2.900,Kč/m2
b) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD
c) kupní cena bude uhrazena před podpisem směnné smlouvy, nejdéle však do 60 dnů
od schválení směny v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
d) daň z převodu nemovitosti bude uhrazena dle zákona o dani z převodu nemovitosti
e) žadatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcného břemene včetně
geometrických plánů
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem

657/11
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 529/23 v k. ú. Vaňov
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 529/23 o výměře 4 m2 v k. ú. Vaňov do majetku
Statutárního města Ústí nad Labem od pana Jiřího Osvalda, Stursova 22, Ústí nad Labem
a Daniely Osvald Kosvanec, Fridrich-Bauerstras. 25, Erlangen formou darovací smlouvy
B) s c h v a l u j e
1. svěření nově nabytého pozemku p. č. 529/23 o výměře 4 m2 v k. ú. Vaňov do správy
Odboru dopravy MmÚ
C) u k l á d á
1 . Mgr Heleně Kubcové, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: prosinec 2011

658/11
Prodej části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s převodem části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše označené dle GP 1313-408/2006
jako pozemek p. č. 1890/59 o výměře 375 m2 v k. ú. Klíše formou prodeje panu Ivo
Linhartovi, Konečná 832/27, Ústí nad Labem, 400 01 za kupní cenu ve výši 400,Kč/m2, tj. celkem 150.000,- Kč za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do 60 dnů od
schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
b) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury
c) v případě, že pozemek nekoupí vlastníci přilehlého obytného domu, bude pro tyto
vlastníky zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a vstupu
d) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcného břemene včetně
geometrických plánů
f) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
B) u k l á d á
1 . Mgr Heleně Kubcové, náměstkyni primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: prosinec 2011

659/11
Agenda BD Bukov
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s tímto klientem:
a) Třicátník Tomáš, Baráčnická 809/3, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
(byt 2+KK, Baráčnická 808/1, číslo bytu 708)
2. prodloužení pronájmu zaměstnanci instituce – znovuuzavření nájemních smluv:
a) MUDr. Petr Jukl, Baráčnická 808/1, číslo bytu 201, velikost bytu 1+KK
(Krajská zdravotní, a.s.)
B) s o u h l a s í
1. s ukončením nájemní smlouvy s paní Mgr. Radmilou Baďurovou (Krajská zdravotní,
a.s.), bytem Baráčnická 809/3, nájemce bytu číslo 601, velikost bytu 1+KK, dohodou
k datu 15.11.2011
2. s prodejem garážového stání číslo 4 v Baráčnické 808/1 paní Marii Gabajové a panu
Miroslavu Gabajovi
3. s možností podnájmu bytu číslo 604, Baráčnická 808/1 – nájemce pan Ondřej Hynek
pro Lukáše Beneše a Markétu Bořilovou na dobu určitou v trvání od 05.10.2011 na
dobu 12 měsíců

660/11

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře
tajemníka – projekty „Cobra-Man“, „Sugar“ a „Partnerství pro
české brownfieldy“
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení rozvoje a kanceláře
tajemníka v celkové výši 746,08 tis. Kč k úhradě osobních nákladů pro realizaci
projektu „Cobra-Man“ za období listopad 2010 – říjen 2011 takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
odd. proinvestorské politiky – projekt „Cobra-Man“ o částku 746,08 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
746,08 tis. Kč na úhradu osobních nákladů (mzdy + zákonné pojištění) spojených
s projektem „Cobra-Man.“
2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení rozvoje a kanceláře
tajemníka v celkové výši 546 tis. Kč k úhradě osobních nákladů pro realizaci
projektu „SUGAR“ za prosinec 2010 – říjen 2011 takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
odd. koncepcí – projekt „SUGAR“ o částku 546 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 546
tis. Kč na úhradu osobních nákladů (mzdy + zákonné pojištění) spojených
s projektem „SUGAR.“
3. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení rozvoje a kanceláře
tajemníka v celkové výši 66,37 tis. Kč k úhradě osobních nákladů pro realizaci
projektu „Partnerství pro české brownfieldy“ za květen – říjen 2011 takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, odd.
koncepcí – projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ o částku 66,37 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 66,37
tis. Kč na úhradu osobních nákladů (mzdy + zákonné pojištění) spojených s
projektem „Partnerství pro české brownfieldy.“

661/11
Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře
tajemníka
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení rozvoje a kanceláře
tajemníka v celkové výši 1 809 tis. Kč k úhradě osobních nákladů pro realizaci
projektu „Management IPRM I.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje,
oddělení rozvoje o částku 1 809 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
1 809 tis. Kč na úhradu osobních nákladů (mzdy + zákonné pojištění) spojených
s projektem „Management IPRM I.“

662/11

Informace o schváleném závěrečném účtu 2010 DSO Jezero
Milada
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2010;
B) u k l á d á
1. Ing. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora města
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města.
T: 15. 12. 2011

663/11
Návrh OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní
místo lokálního herního systému
Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
1. s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní
terminál a herní místo lokálního herního systému
B) u k l á d á
1 . Ing. Leoši Nerglovi, tajemníkovi MmÚ
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 15. 12. 2011

664/11
Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru SV a KT ve výši 15 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 15 tis. Kč určeného na
úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem v oblasti sociálních
služeb
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT městský informační systém o
částku 15 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů na pořízení věcného vybavení v
souvislosti se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. rozpočtové opatření odboru SV a KT ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 100 tis. Kč určeného
na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem v oblasti sociálních
služeb
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč na úhradu

mzdových nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem přenesené působnosti v oblasti
sociálních služeb v roce 2011
3. rozpočtové opatření KT ve výši 60 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 60 tis. Kč v položce
provozní výdaje (vzdělávání)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 60 tis. Kč v položce
platy zaměstnanců

665/11
Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 4 761,55 tis. Kč na
dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 761,55 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 3 200 tis. Kč na úhradu
mzdových nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 200 tis. Kč na úhradu
povinného pojištění za zaměstnance
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 350 tis. Kč na
úhradu provozních a věcných nákladů souvisejících s výkonem sociálně-právní
ochrany dětí
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru SV o částku 11,55 tis. Kč na
úhradu nákladů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí

666/11
Poskytnutí dotace
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. poskytnutí dotace
a) ve výši 10 tis. Kč občanskému sdružení TS Freedom, se sídlem Rabasova 4, 400 11
Ústí nad Labem, IČ: 22670904, zast. Silvií Netíkovou, předsedkyní, na částečnou
úhradu nákladů spojených s realizací webových stránek pro akci „MISTROVSTVÍ
EVROPY STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE“
b) ve výši 8,5 tis. Kč společnosti Krajská zdravotní a.s., se sídlem Sociální péče
3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, zast. Ing. Eduardem Reicheltem,
ředitelem, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce „Krajský
traumatologický seminář“
c) ve výši 100 tis. Kč občanskému sdružení Ústí nad Labem 09, se sídlem Na Luhách
14, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 22822629, zast. Jaroslavem Hauznerem, předsedou,
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací fotbalového turnaje „OLDBOYS
CUP 2011“
B) u k l á d á

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 15. 12. 2011

667/11
Změna ve složení komise mládeže a sportu RM
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. rezignaci Jaroslava Hauznera na funkci člena komise mládeže a sportu ke dni
30.11.2011
B) j m e n u j e
1. do funkce člena komise mládeže a sportu ke dni 1.12.2011 Jiřího Brzáka

668/11
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka, oddělení cestovního ruchu ve výši 72,52 tis.
Kč takto :
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka, oddělení
cestovního ruchu ve výši 72,52 tis. Kč
b) zvýšení investiční části rozpočtu kanceláře tajemníka, sk. 5 o částku 72,52 tis. Kč na
projekt „Objevme Labskou stezku“

669/11
Rozpočtové opatření kanceláře primátora a městské policie
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 500 tis.
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 500 tis. Kč
určenou na pokrytí nákladů spojených s úpravou prostor nové služebny v objektu
Corso

670/11
Rozprava k variantám k návrhu rozpočtu na rok 2012
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. materiál k návrhu rozpočtu pro rok 2012 předložený Finanční komisi RM na jednání
23.11.2011
B) u k l á d á
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit Radě města návrh rozpočtového provizoria pro rok 2012
T: 1. 12. 2011

671/11
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci s důvody vedoucími k vydání nové OZV o poplatku za komunální odpad
v předloženém znění
B) s o u h l a s í
1. s předloženým zněním obecně závazné vyhlášky č. /2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010
C) n e s o u h l a s í
1. s rozšířením čl. 5 Osvobození OZV č. 5/2010 o poplatníky, kteří se dlouhodobě
zdržují mimo území města Ústí nad Labem
D) u k l á d á
1. Ing. Leoši Nerglovi, tajemníkovi MmÚ
a) předložit návrh OZV dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 15.12.2011

Ing. Jan Řeřicha
náměstek primátora

Ing. Vít Mandík
primátor města

