
 

 

jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

5.4.2017  38. 

                                                                                                  

 

věc : 

Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích - § 84, odst. 2, písm. d) 

 

 

zpracoval: 

Radka Hadravová, referent OMOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., ved. OMOŠ 
 

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky        

      

 

 

projednáno: 

RM Ústí nad Labem dne 22.3.2017 

Ing. Dalibor Dařílek, ved. ODM 
 

 

 

přizváni k jednání: 

  



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s  ú čin nos t í  od  1 . 5 . 20 17  

1. vyjmutí movitého majetku umístěného na Městském stadionu z hospodaření 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v celkové hodnotě 

786 405,82 Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

 

2. změnu výměr následujících pozemků v k.ú. Klíše: 

- pozemek p.č. 1857/5 z výměry 219 m2 na výměru 218 m2  

- pozemek p.č. 1883/2 z výměry 6237 m2 na výměru 6264 m2 

- pozemek p.č. 1883/3 z výměry 976 m2 na výměru 977 m2 

- pozemek p.č. 1883/6 z výměry 612 m2 na výměru 619 m2 

- pozemek p.č. 1896/13 z výměry 596 m2 na výměru 486 m2 

- pozemek p.č. 1896/14 z výměry 321 m2 na výměru 488 m2 

- pozemek p.č. 1896/15 z výměry 233 m2 na výměru 258 m2 

- pozemek p.č. 1897/4 z výměry 2593 m2 na výměru 2486 m2 

- pozemek p.č. 1897/5 z výměry 254 m2 na výměru 242 m2    

 

 

3. znění dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

 
 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

S Městskými službami byla uzavřena Mandátní smlouva na obstarání správy a údržby 

Městského stadionu. V souvislosti s plánovaným ukončením mandátní smlouvy navrhujeme 

na základě požadavku Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace vyjmutí 

movitého majetku umístěného na Městském stadionu. Soupis movitého majetku v celkové 

hodnotě 786 405,82 Kč je uveden v příloze č. 1 návrhu na usnesení. Movitý majetek vyjímaný 

z hospodaření Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace bude převeden do 

správy Odboru dopravy a majetku.  

 

Dále Katastrální úřad pro Ústecký kraj zaslal na město potvrzený geometrický plán  

č. 1681-328/2015, dle kterého v katastru nemovitostí dochází ke změně výměry pozemků 

v souvislosti s rekonstrukcí Plavecké haly Klíše, které jsou ve vlastnictví Statutárního města 

Ústí nad Labem. Tyto pozemky byly zřizovací listinou svěřeny Městským službám Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci.  Jedná se o: 

 pozemek p.č. 1857/5 z výměry 219 m2 na výměru 218 m2 

 pozemek p.č. 1883/2 z výměry 6237 m2 na výměru 6264 m2 

 pozemek p.č. 1883/3 z výměry 976 m2 na výměru 977 m2 

 pozemek p.č. 1883/6 z výměry 612 m2 na výměru 619 m2 

 pozemek p.č. 1896/13 z výměry 596 m2 na výměru 486 m2 

 pozemek p.č. 1896/14 z výměry 321 m2 na výměru 488 m2 

 pozemek p.č. 1896/15 z výměry 233 m2 na výměru 258 m2 

 pozemek p.č. 1897/4 z výměry 2593 m2 na výměru 2486 m2 

 pozemek p.č. 1897/5 z výměry 254 m2 na výměru 242 m2 

vše v k.ú. Klíše 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení – seznam movitého majetku Městského stadionu 

Příloha č. 1 důvodové zprávy – návrh dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny 

 



 

 


