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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

 

1. rozpočtové opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2017 

v celkové výši 159 692 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina  č. 

01 o celkovou částku 31 325 tis. Kč takto: 

 Územní studie                                                        1 240 tis. Kč 

 Změna a aktualizace územního plánu                    6 489 tis. Kč 

 Kanalizace Brná III. – PD                                         134 tis. Kč 

 Kanalizace Svádov II. etapa                                     468 tis. Kč 

 Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace     300 tis. Kč 

 Jezero Milada – přístaviště                                       483 tis. Kč 

 Úspory energie ZŠ a MŠ                                        1 763 tis. Kč 

 Plavecký areál Klíše – PD                                         291 tis. Kč 

 Plavecký areál Klíše (venkovní areál)                    4 825 tis. Kč 

 Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO                    1 863 tis. Kč 

 Městský stadion Ústí nad Labem-dovybud.areálu    700 tis. Kč 

 Územní studie krajiny                                               472 tis. Kč 

 Multifunkční sportovní centrum                             2 200 tis. Kč 

 Rekonstrukce budovy MmÚ  

(střecha,okna,přepážk.centrum)                              3 251 tis. Kč 

 Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly                        600 tis. Kč 

 Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2                            920 tis. Kč 

 Rozšíření obj.ZŠ Ústí nad Labem,Neštěmická-PD 1 378 tis. Kč 

 Ústí nad Labem-Předlice,Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                      334 tis. Kč 

 Projektové práce na akce ODM                                 930 tis. Kč 

 Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše-PD              1 970 tis. Kč 

 Rekonstrukce el.rozvodů MmÚ-PD                          595 tis. Kč 

 Rekonstrukce a oprava soc.zařízení MmÚ-PD           53 tis. Kč 

 Městské služby ÚL-PD-vybudování nádvoří před  

obřadní síní                                                                 66 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce 

majetku města, skupina č. 03 o celkovou částku 102 984 tis. Kč takto: 

 ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně              5 000 tis. Kč 

 DS Dobětice-rekonstrukce prádelny                     2 300 tis. Kč 

 Městské služby ÚL-vybudování nádvoř.před 

obřadní síní starého krematoria                             1 500 tis. Kč 

 Odvodnění anglických dvorků                                 887 tis. Kč 

 Stavební úpravy Stadionu mládeže                       2 000 tis. Kč 

 Věcná břemena vzniklá v době výstavby              1 203 tis. Kč 

 Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 

do užívání                                                                 599 tis. Kč 

 Investiční rezerva OIÚP                                      23 159 tis. Kč 

 Venkovní areál Plavecké haly Klíše                    10 000 tis. Kč 



 

 

 Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem, p.o.                                                 7 000 tis. Kč 

 Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch                   4 100 tis. Kč 

 Lidické náměstí-zásuvkový rozvod                          1 236 tis. Kč 

 Rekonstrukce budovy MmÚ-přepážkové centrum 20 000 tis. Kč 

 Rekonstrukce komunikace Moskevská                     6 000 tis. Kč 

 Rekonstrukce komunikace Velká Hradební              6 000 tis. Kč 

 Rekonstrukce komunikace Na Spálence                  12 000 tis. Kč 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice movité, skupina č. 04 

o celkovou částku 7 615 tis. Kč takto: 

 Kamerový systém                                                      2 011 tis. Kč  

 Nákup serveru pro GIS                                              2 427 tis. Kč 

 Nákup geografického portálu                                     2 427 tis. Kč 

 Nákup přístavních mol (stanoviště Vaňov a Brná)       750 tis. Kč 

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu -  Rozvojové investice, skupina 

č. 05 o celkovou částku 17 768 tis. Kč takto: 

 Rekonstrukce budovy MmÚ-okna, střecha                3 000 tis. Kč 

 Ústí nad Labem-Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                     12 918 tis. Kč    

 Prodloužení chodníku Svádov                                    1 850 tis. Kč 

e) změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování ve výši 159 692 tis. Kč 

(zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d)) 

 
 

 

 



Důvodová zpráva: 
  

    K bodu č. A) 1. Návrhu usnesení 

 

     Z podkladů předložených odbory MmÚ vyplývá, že se do konce roku 2017 předpokládá 

nižší čerpání u investičních akcí uvedených v bodě A) 1. a) až d) návrhu na usnesení 

v celkové výši 159 692 tis. Kč.  

Současně se o stejnou částku změní položka 8115 – změna stavu na účtech MmÚ v celkové 

výši 159 692 tis. Kč dle bodu A) 1. e) návrhu usnesení. 

Návrhy na snížení investiční části výdajového rozpočtu vč. níže uvedeného zdůvodnění do 

konce roku 2017 byly předloženy těmito vedoucími odborů MmÚ: 

Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí OIÚP 

Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím ODM 

Ing. Zdeňkem Červenkou, vedoucím OHS 

PhDr. Janou  Müllerovou,  PhD., vedoucí OMOŠ 

Ing. Pavlem Bakulem, ředitelem městské policie 

 

Komentář k bodu A) 1. a)  

Odbor investic a územního plánování (OIÚP) 

 

Územní studie                                                           1 240 tis. Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva o dílo na 

zpracování územní studie Nová Ves. Práce na této studii budou ukončeny až v roce 2018. 

Z Územního plánu Ústí nad Labem vyplývají mimo jiné požadavky na zpracování dalších 

územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. pro plochy v k.ú. 

Střekov, Strážky u Habrovic). 

 

Změna a aktualizace územního plánu                         6 489 tis. Kč 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usnesením č. 136/2015 schválilo 

pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. V průběhu pořizování Územního plánu 

Ústí nad Labem bude třeba zajistit zpracování odborných dokumentů, které budou sloužit 

jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele Územního plánu Ústí nad Labem, např. 

podkladové studie k prostorovým tématům, dopravně-urbanistická studie apod. 

 

Kanalizace Brná III. – PD                                                           134 tis. Kč 

Je zpracovaná tendrová realizační dokumentace a vydáno stavební povolení na stavbu 

splaškové kanalizace. Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v Brné s napojením do 

stávající stokové sítě, která je již součástí kanalizačního systému města Ústí nad Labem. 

Nově budou odpadní vody odvedeny na ČOV Střekov. Finanční prostředky jsou určeny na 

výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby (uzavřená smlouva o dílo). 

 

Kanalizace Svádov II. etapa                                            468 tis. Kč 

Je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby a vydáno stavební povolení. 

Dokumentace řeší odvedení veškerých splaškových vod z městské části Svádov tak, aby 

splaškové odpadní vody byly likvidovány na ČOV Neštěmice. Finanční prostředky jsou 

určeny na výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby (uzavřená smlouva o 

dílo).  

 

Kanalizace Brná III. etapa – dešťová kanalizace                        300 tis. Kč 

Přípravné práce nebyly v roce 2017 zahájeny. V případě realizace stavby „Kanalizace Brná 

III. etapa“ by mělo být součástí i vybudování kanalizace dešťových vod dle podmínky 



Odboru dopravy a majetku MmÚ uvedené v územním rozhodnutí. 

Jezero Milada – přístaviště                                                     483 tis. Kč 

Byla zpracovaná projektová dokumentace na akci „Přípojka vody pro rekreační území – 

východ“ a „Chabařovice – jezero Milada centrální kanalizace – změna trasy přípojky NN a 

VN a změna trasy gravitační kanalizace“. Po rozhodnutí o realizaci bude vypsáno výběrové 

řízení na zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace na další části.  

 

Úspory energie ZŠ a MŠ                                           1 763 tis. Kč 

V letech 2015 a 2016 byla zpracovaná projektová dokumentace na objekty ZŠ Mírová, ZŠ a 

MŠ Jitřní a MŠ Vojanova. Dle zpracované PD se podařilo akci MŠ Vojanova v r. 2015 

zrealizovat. V současné době probíhá úprava a doplnění projektové dokumentace na ZŠ a 

MŠ Jitřní o přístavbu tělocvičny. Po dopracování a získání příslušných povolení bude 

možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zbývající finanční prostředky budou 

použity na zpracování projektové dokumentace dalších vybraných objektů škol a školek. 

 

Plavecký areál Klíše – PD                                                            291 tis. Kč 

Po skončení stavby plavecké haly dosud nedošlo k finančnímu vypořádání za autorský dozor 

a za zpracování změn prováděcího projektu.  

 

Plavecký areál Klíše (venkovní areál)                                                4 825 tis. Kč 

Byla zpracovaná ověřovací studie na rekonstrukci venkovního areálu Plavecké haly.  Na 

základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem na zpracování 

projektové dokumentace včetně zajištění vydání příslušných povolení. V současné době 

probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení venkovního areálu a 

dokumentace pro přípojku pro odvod odpadních vod mimo síť SčVK. Jedná se o celkovou 

rekonstrukci venkovního areálu (bazény, vodní atrakce, terénní úpravy, zázemí atd.). 

 

Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO                        1 863 tis. Kč 

Finanční prostředky budou použity na základě informace ředitele ZOO Ústí nad Labem na 

zpracování projektové dokumentace na akce: Vytvoření expozice madagaskarských poloopic 

v nevyužitých prostorách objektu horního vstupu, Zateplení střechy a rekuperace objektu 

šelmince, Obnovení části bývalého Lumpeho parku a navazující zážitkově vzdělávací zóny, 

Výběh jelenů bělohubých a Nová expozice lachtanů. 

Finanční prostředky v celé výši budou zařazeny do návrhu rozpočtu 2018 Odboru městských 

organizací a školství MmÚ. 

 

Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu          700 tis. Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem na zpracování 

projektové dokumentace včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro povolovací řízení. Jedná se 

o dovybudování areálu Městského stadionu tak, aby splňoval potřeby uživatelů a požadavky 

sportovních asociací.  

 

Územní studie krajiny                                                                472 tis. Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva o dílo na 

zpracování Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad 

Labem.  

 

Multifunkční sportovní centrum                                            2 200 tis. Kč 

- multifunkční sportovní centrum – studie – 800 tis. Kč 

V současné době se zpracovává studie na multifunkční sportovní centrum. Studie bude řešit 

výstavbu druhé ledové plochy u zimního stadionu, tenisovou halu, úpravu komunikačních 

cest spojujících jednotlivá sportoviště a parkovací plochy pro potřeby všech sportovišť.  



 

- multifunkční hala – studie – 1 400 tis. Kč 

Dále se připravují podklady pro stanovení investičního programu pro studii na vybudování 

multifunkční haly včetně přilehlých sportovišť (fotbalové hřiště, hřiště pro baseball atd.).  

      

Rekonstrukce budovy MmÚ (střecha, okna, přepáž.centrum)  3 251 tis. Kč 

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu všech oken objektu 

magistrátu včetně zateplení střechy na staré budově a vybudování přepážkového centra 

včetně zázemí v prostorách bývalé jídelny.  

Byla zpracovaná studie na vybudování přepážkového centra a v současné době se zpracovává  

projektová dokumentace.  

 

Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly                            600 tis.Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřená smlouva se zpracovatelem projektové 

dokumentace. V současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení. Jedná 

se o navýšení kapacity MŠ z důvodu změn školského zákona. Ve školce bude zřízena nová 

třída včetně provozního a hygienického příslušenství v 1. PP. 

 

Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2       920 tis. Kč 

Akce byla zastavena, jelikož uvažovanou vestavbu učeben nelze technicky provést. 

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace akce 

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ UL, Nová – odloučené pracoviště Svádov“ v celé výši. Jedná se o 

celkovou rekonstrukci budovy MŠ ve Svádově, Svatojakubská ul. 94, včetně školní kuchyně 

s jídelnou. Tato akce bude zařazena do NR 2018. 

 

Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická - PD            1 378 tis. Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřená smlouva se zpracovatelem projektové 

dokumentace. Dokumentace bude zpracovaná na dvě samostatné stavby „Polyfunkční 

komunitní prostor při ZŠ“ a „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny“. 

V současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení části „Polyfunkční 

komunitní prostor při ZŠ“. V listopadu 2017 byla podaná žádost o dotaci a spolufinancování 

projektu „Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická 

“ z IROP. 

 

Odbor dopravy a majetku (ODM) 

Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                                                   334 tis. Kč 

Byla dokončena PD ke stavebnímu řízení, v současné době je hrazena inženýrská činnost pro 

získání stavebního povolení. 

 

Projektové práce na akce ODM                                                              930 tis. Kč 

Projektové práce jsou prováděny průběžně dle potřeb ODM. V současné době jsou další 

projektové práce zasmluvněny. 

 

Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše – PD                                          1 970 tis. Kč 

Do konce roku 2017 se vyčerpá pouze část finančních prostředků, a to za vyhotovení 

dokumentace skutečného stavu objektu CORSO a zbývající část finančních prostředků bude 

do konce roku 2017 pouze zasmluvněna na Studii proveditelnosti. 

 

 

 

 



 

 

Odbor hospodářské správy (OHS) 

 

Rekonstrukce el. rozvodů MmÚ – PD                                                595 tis. Kč 

Fáze přípravy podkladů pro zpracování projektové dokumentace byla mnohem náročnější a 

složitější, než se původně předpokládalo. Do konce letošního roku bude podepsána smlouva 

s vybraným zhotovitelem, ale vzhledem k velkému rozsahu bude kompletní projektová 

dokumentace dokončena až v roce 2018. 
 

Rekonstrukce a oprava soc.zařízení MmÚ – PD                                  53 tis. Kč 

Pokud bude pro příští rok schválena realizace investice dle zpracované projektové dokumentace, 

bude nutné v roce 2018 uhradit autorovi projektu částku ve výši 53 tis. Kč za autorský dozor.  

 

Odbor městských organizací a školství (OMOŠ) 

Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před obřadní síní       66 tis. Kč 

V roce 2017 bylo uhrazeno vypracování PD a výkazu výměr. Zbývající finanční prostředky ve 

výši  66 tis. Kč budou vyčerpány v roce 2018. Jedná se o inženýrskou činnost, autorský dozor,  

zajištění kolaudace stavby, která bude započata v roce 2018. 

         

Komentář k bodu A) 1. b)  

Odbor městských organizací a školství (OMOŠ) 

ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně                                       5 000 tis. Kč 

K této akci bude ke konci roku vyhotovena PD, dle které bude cena této akce činit cca 10 mil.  

Kč. V roce 2017 tato  akce nebude realizována. 

Akce bude realizována v roce 2018, stávající školní kuchyně nevyhovuje hygienickým  

požadavkům. 
      

DS Dobětice – rekonstrukce prádelny                                               2 300 tis. Kč 

V roce 2017 nebude akce realizována, realizace bude probíhat v roce 2018. 

  Budou provedeny stavební úpravy stávajícího provozu prádelny, oddělení čisté a nečisté.  

Součástí stavebních úprav je výměna praček. Na tuto akci je vypracována PD a vydáno stavební 

 povolení. 

 

Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před obřadní síní starého 

krematoria                                                                                          1 500 tis. Kč 

K této akci bude vyhotovena PD, dle které bude cena této akce činit cca 2 500 tis. Kč. V roce  

2017 tato akce nebude realizována.   

Nové nádvoří je potřeba vybudovat z důvodu nebezpečí úrazu návštěvníků. 
          

Odbor hospodářské správy (OHS) 

Odvodnění anglických dvorků                                                              887 tis. Kč 

Anglické dvorky MmÚ se nenacházejí na pozemku statutárního města Ústí nad Labem. 

Vlastníkem pozemku je společnost Centropol, což jsme zjistili až při vyřizování žádosti o vydání 

územního rozhodnutí. Odbor dopravy a majetku projedná v majetkové komisi a posléze bude 

řešit s Centropolem výměnu pozemků, čímž by měl být odstraněn problém našich anglických 

dvorků na jejich pozemku a jejich vjezd do Paláce Jordán na pozemku města. 

 

 



 

Odbor investic a územního plánování (OIÚP) 

Stavební úpravy Stadionu mládeže                                    2 000 tis. Kč 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 9. 2016 usnesením č. 302/16 schválilo 

bezúplatný převod rozestavěné stavby šaten na Stadionu mládeže. V současné době probíhá 

proces vydání dodatečného povolení stavby. Po vydání příslušného povolení bude 

dopracována dokumentace pro provádění stavby a následně vypsáno výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

 

Věcná břemena vzniklá v době výstavby                    1 203 tis. Kč 

Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání                      599 tis. Kč 

Při přípravě investičních akcí je požadováno od různých subjektů (Povodí Ohře, Povodí 

Labe, ČEZ, České dráhy, SÚS, ŘSD, Státní pozemkový úřad ČR atd.) uzavření smluvních 

vztahů týkajících se věcných břemen – služebnosti.  Jedná se především o akce 

odkanalizování okrajových částí města. 

 

Investiční rezerva OIÚP                                                                    23 159 tis. Kč 

Úspora bude použita v roce 2018 zejména na akce zahrnuté v rozpočtu města na rok 2018 

v Zásobníku investičních akcí, popřípadě na akce, které vyplynou z potřeb města.  

 

Venkovní areál Plavecké haly Klíše                                                10 000 tis. Kč 

Jedná se o celkovou rekonstrukci venkovního areálu (bazény, vodní atrakce, terénní úpravy, 

zázemí atd.). Po zpracování projektové dokumentace a povolení stavby bude vypsáno 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o  7 000 tis. Kč 

Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat včetně 

bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, stavební úpravy hygienického zázemí 

pro zaměstnance, dále šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu 

s kočárky. Po zpracování projektové dokumentace a povolení stavby bude vypsáno 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch                       4 100 tis. Kč 

Z důvodu havarijního stavu podchodu pro pěší u ZŠ Nová je nutné zajistit jeho celkovou 

rekonstrukci včetně statického zajištění a kamerového systému. Je zpracovaná projektová 

dokumentace včetně příslušných povolení. V současné době se vypisuje výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. Realizace stavby bude probíhat v době letních prázdnin r. 2018. 

 

Lidické náměstí – zásuvkový rozvod                                    1 236 tis. Kč 

Jedná se o zřízení energosloupků na Lidickém náměstí pro zlepšení podmínek a zajištění 

bezpečnosti jak stánkařů, tak účastníků kulturních, společenských akcí a trhů. V současné 

době je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby a je vydán územní 

souhlas. Do konce roku 2017 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Výkopové práce budou zahájeny na jaře r. 2018.   

 

Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum                       20 000 tis. Kč 

Po zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení na přepážkové 

centrum včetně zázemí v prostorách bývalé jídelny bude možné vypsat výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

 

 

 



 

Odbor dopravy a majetku (ODM) 

 

Rekonstrukce komunikace Moskevská                                              6 000 tis. Kč 

Rekonstrukce komunikace Velká Hradební                                       6 000 tis. Kč 

Rekonstrukce komunikace Na Spálence                                           12 000 tis. Kč 

Na straně správců sítí technického vybavení území, s nimiž je akce koordinována, došlo ke 

zpoždění v přípravě a realizaci části stavby. 

 

 

Komentář k bodu A) 1. c)  

Městská policie (MP) 

Kamerový systém                                                                                2 011 tis. Kč 

Usnesením  RM č. 450/17 byla  zadáním přípravy a realizací  projektu  rozšíření městského  

kamerového  dohledového  systému  Městské policie Ústí nad Labem v rámci  horizontální  

spolupráce s městem pověřena společnost  Metropolnet a.s. Městské policii byly převedeny  

finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnou realizaci, je nereálné  

finanční prostředky do  konce roku 2017 vyčerpat. 
          

Odbor investic a územního plánování (OIÚP) 

Nákup serveru pro GIS                                                    2 427 tis. Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem na dodání a 

instalaci serverů geografického informačního systému. Server GIS slouží k ukládání a 

obhospodařování geografických dat, mapových aplikací a procesů s nimi spojených. 

Zakoupení nových serverů vyplývá z technických administrativních aspektů. Stávající server 

je koncipován do konce roku 2017, nový server bude dimenzován na období dalších 5 let. 

Realizace akce bude provedena do 15. 3. 2018. Na akci byla podaná žádost o dotaci z IROP. 

 

Nákup geografického portálu                                           2 427 tis. Kč 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Současný stav 

mapového portálu je již zastaralý, nepodporuje nový rozvoj a neumožňuje pracovat 

s nejnovějšími dostupnými technologiemi. Koupí nového geografického portálu dojde 

k modernizaci a doplnění nových funkcionalit, optimalizaci správy dat a aplikací, 

zefektivnění, zjednodušení a zrychlení práce s mapovým portálem. Geografický portál slouží 

jako informační systém pro zaměstnance magistrátu a městských obvodů, pro širokou 

odbornou i laickou veřejnost.  Realizace akce bude provedena do 31. 10. 2018. Na akci byla 

podaná žádost o dotaci z IROP. 

 

Odbor dopravy a majetku (ODM) 

 

Nákup přístavních mol (stanoviště Vaňov a Brná)                               750 tis. Kč 

Do konce roku 2017 bude vyhlášena veřejná soutěž na výrobu 2 kusů přístavních mol, 

z tohoto důvodu se budou finanční prostředky čerpat až v průběhu I. pololetí roku 2018 po 

ukončení jejich výroby a dodání na stanoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komentář k bodu A) 1. d)  

Odbor investic a územního plánování (OIÚP) 

 

Rekonstrukce budovy MmÚ – okna, střecha                      3 000 tis. Kč 

Po zpracování projektové dokumentace a vydání příslušných povolení na kompletní výměnu 

všech oken objektu magistrátu včetně zateplení střechy na staré budově bude možné vypsat 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

Odbor dopravy a majetku (ODM) 

 

Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského                                                12 918 tis. Kč 

V současné  

době jsou činěny kroky pro získání stavebního povolení, v dané lokalitě ještě probíhá 

stavební činnost správců sítí technického vybavení území. Stavba může být zahájena až po 

skončení této činnosti. 

 

Prodloužení chodníku Svádov                                                               1 850 tis. Kč 

I nadále je řešeno negativní stanovisko správce kanalizační sítě, z tohoto důvodu nemohla 

být stavba zahájena, stále probíhá projektová příprava. 

 

 

     V rámci tohoto „zreálnění“ budou přecházející investiční akce z roku 2017 zařazeny do 

návrhu rozpočtu pro rok 2018. 

 

     Podklady k tomuto materiálu jsou založeny na Finančním odboru MmÚ, odd. rozpočtu. 

 

Příloha č. 1 – Zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2017 

 

 


