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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání v kompetenci Rady města 

A)  b e r e   n a  v ě d o m í  

 

1. informaci o: 

a) podmínkách Ministerstva vnitra pro podávání žádosti o poskytnutí jednorázové 

dotace  na rozvoj obce, 

b) účelu použití dotace, 

 

B)  s c h v a l u j e  

1 .  podání žádosti o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj 

obce ve výši 1 000 000,- Kč, na základě Společných zásad pro poskytování 

jednorázové dotace ze státního rozpočtu České republiky, na jejímž území se 

nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu 

zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, Usnesení vlády 

ČR č. 287 ze dne 30. 3. 2016, 

C) u k l á d á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit žádost o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení, 

D) z m o c ň u j e  

1. Ing. Kamila Hýbnera, starostu MO – město 

a) k použití neinvestiční účelové dotace a k její administraci včetně 

závěrečného vyúčtování dotace dle bodu B) tohoto usnesení. 

 

        T: 15. 11. 2016 



 

Důvodová zpráva: 
 

Ministerstvo vnitra  

Vláda ČR schválila Společné zásady pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu 

ČR na rozvoj obce, na jejímž území se nachází azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 

Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Na základě těchto zásad Ministerstvo vnitra poskytuje 

na základě posouzených žádostí o dotaci jednorázové dotace ve výši 1 mil. Kč. 

Oprávněnými příjemci dotace jsou obce, na jejímž území se nachází zařízení provozované ve 

smyslu § 130 zákona o pobytu cizinců nebo azylové zařízení ve smyslu § 79-80 o azylu. 

 

Dotace je určena výlučně na neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, 

ve kterém bylo obci provozováno zařízení a lze ji použít za účelem rozvoje obce (např. opravy 

nebo udržování majetku obce zejména v oblasti dopravy, energetiky, inženýrských sítí a 

obecného mobiliář). 

 

Poskytnuté peněžní prostředky nemůže obec dále převést jako dotaci jinému subjektu. Příjemce 

je povinen s ministerstvem vypořádat dotaci v rámci finančního vypořádání s jednotlivými 

kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje dle § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o 

zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, a to do 5. února 

následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta. 

 

Termín pro předkládání žádostí je nejpozději do 15. listopadu daného roku. 

 

Jednorázová dotace ve výši 1 000 000,- Kč se poskytuje v souladu se společnými zásadami na 

základě § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů na rok 2016. 

 

Účel použití dotace 

 

 

1. Oprava chodníků podél ulice Střížovická oddělených zeleným pásem  

Jedná se o opravu chodníků podél ulice Střížovická oddělených zeleným pásem. V současné 

době je povrch chodníků tvořen z betonové dlažby 30x30 cm, která je na mnoha místech 

rozlámaná, propadlá, uvolněná a hrozí nebezpečí úrazu chodců. Nový povrch bude z betonové 

zámkové dlažby tl. 60 mm a 80 mm v místech křížení vjezdů do garáží a dvorů. Podél zeleného 

pásu bude osazen nový betonový zahradní obrubník. 

Celková plocha zámkové dlažby je 584 m2 a délka obrubníků 306 běžného metru. 

Celková cena včetně DPH 21% je 589 747,- Kč 

Finanční prostředky jsou schváleny v rozpočtu MO-Město na rok 2016. 

 

 

2. Oprava veřejné plochy – Policie ČR, Dlouhá 

Před budovou Policie ČR dojde k výměně poničených dlaždic, především kolem železného roštu 

v délce 18 běžného metru, položení nové izolace (10 m2) kolem železného roštu a oprava 

betonového osazení roštu 50 bm.  Výměna popraskané dlažby směrem na Mírové náměstí cca 

200 m2. Nová dlažba bude shodná s dlažbou vybíhající z atria (betonová dlažba 40x60 cm) na ni 

bude navazovat. Končit bude u stávající zámkové dlažby na rohu u Dlouhé ul.  

Celková cena včetně DPH 21% je 238 653,- Kč. 

Finanční prostředky jsou schváleny v rozpočtu MO-Město na rok 2016. 

 

 



 
 

3. Oprava schodiště – Resslova ulice na p. p. č. 120/1 v k. ú. Klíše 

Jedná se o opravu 11 stupňového betonového schodiště s původní betonovou dlažbou 40x40 cm 

a povrchovou opravu bočních schodišťových zdí. Šířka schodiště je 2,90 m. V novém schodišti 

budou použity betonové schodnice BEST CANTO. 

Celková cena včetně DPH 21% je 55 771,- Kč. 

Finanční prostředky jsou schváleny v rozpočtu MO-Město na rok 2016. 

 

 

4.  Oprava příjezdové cesty pro zásobování jídelny ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem p.p.č. 441/34 

v k.ú. Klíše 

Pojezdný betonový povrch příjezdové cesty je starý, zvětralý, nesoudržný s výmoly 

znesnadňující dopravní obslužnost pro zásobování školní jídelny hlavně v zimních měsících.  

Nový ACO povrch (asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu) v celkové ploše 92 m2  bude položen 

na zpevněnou podkladní vrstvu. Podél komunikace bude osazen nový silniční obrubník a 

opravena opěrná zeď. V opravované ploše bude 3x řešena výšková úprava uliční vpusti. 
 

Celková cena včetně DPH 21% je 169 335,32 Kč  

Finanční prostředky jsou schváleny v rozpočtu MO-Město na rok 2016. 

 

 

 

poskytovatel výše dotace náklady na 

realizaci 

termín realizace 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

1 000 000,- Kč 

589 747,- Kč 

 

září /říjen 2016 

238 653,- Kč 

 

září 2016 

55 771,- Kč 

 

červenec/září 2016 

169 335,32 Kč 

 

2. pololetí 2016 

 

 

Žadatelem o dotaci je Statutární město Ústí nad Labem, příjemcem dotace  a 

administrátorem dotace, včetně závěrečného vyúčtování akce je MO - Město. Veškeré 

náklady nad rámce poskytnuté dotace jsou hrazeny z rozpočtu MO – město. 

 

 

 

Příloha č. 1: Žádost o dotaci 

Příloha č. 2: Projektové fiche 

Příloha č. 3: Hodnocení souladů projektů se Strategií rozvoje města ÚL 2015 – 2020 



 
 

 

Příloha č. 1 
 

Žádost obce Ústí nad Labem 

 

Žádáme o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se 

nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a 

o změně některých zákonů nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Identifikace žadatele: 

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,  

č. účtu 94-2611411/0710, Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem, Klášterní 3301/11, 

401 22 Ústí nad Labem, 

primátorka města Ing. Věra Nechybová, 

kontakt: Eva.Kodetová@mag-ul.cz, 475 272 355 

 

Kraj, do jehož územního obvodu obec náleží: Ústecký kraj 

Bankovní spojení kraje: 94-8423411/0710, Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem, 

Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem 

 

V souladu se společnými zásadami pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu na 

rozvoj obce, na jejímž území se nachází a je provozované zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové 

zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, viz usnesení 

vlády č. 287/2016 ze dne 30. 3. 2016, obec Ústí nad Labem žádá o poskytnutí jednorázové 

dotace na rozvoj obce podle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 

předpisů na rok 2016  

 

v celkové výši Kč 1 000 000,-   slovy: jedenmilionkorunčeských 

 

Specifikace účelu použití dotace: 

1) Oprava chodníků podél ulice Střížovická oddělených zeleným pásem – etapa 1, 4, 5 

viz příloha č. 1 

Jedná se o opravu chodníků podél ulice Střížovická oddělených zeleným pásem. V současné 

době je povrch chodníků tvořen z betonové dlažby 30 x 30 cm, která je na mnoho místech 

rozlámaná, propadlá, uvolněná a hrozí nebezpečí úrazu chodců. 

Nový povrch bude z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm a 80 mm v místech křížení vjezdů do 

garáží a dvorů. Podél zeleného pásu bude osazen nový betonový zahradní obrubník. 

Celková plocha zámkové dlažby je 584 m2 a délka obrubníků 306 běžného metru. 

mailto:Eva.Kodetová@mag-ul.cz


 
 

Termín plnění: září/říjen 2016 

Celková cena včetně DPH 21% je 589 747,-Kč. 

 

2) Oprava veřejné plochy – Policie ČR, Dlouhá ul. 

Před budovou PČR výměna poničených dlaždic, především kolem železného roštu v délce 18 

běžného metru, položení nové izolace (10 m2) kolem železného roštu a oprava betonového 

osazení roštu 50 bm.  Výměna popraskané dlažby směrem na Mírové Náměstí cca 200 m2. Nová 

dlažba bude shodná s dlažbou vybíhající s atria (betonová dlažba  40x60 cm) na ni bude 

navazovat. Končit bude u stávající zámkové dlažby na rohu u Dlouhé ul. – viz foto v příloze č. 2.  

Termín plnění: září – 2016 

Celková cena včetně DPH 21% je 238 653,-Kč. 

 

3) Oprava schodiště – Resslova ul. na p.p.č. 1201/1 v k.ú.  Klíše 
   

Jedná se o opravu 11 stupňového betonového schodiště s původní betonovou dlažbou 40 x 40 cm 

a povrchovou opravu bočních schodišťových zdí. Šířka schodiště je 2,90 m. V novém schodišti 

budou použity betonové schodnice BEST CANTO viz. obr. v příloze č. 3. Termín plnění: 7-

9/2016  

Celková cena včetně DPH 21% je 55 771,-Kč. 

 

 

4) Oprava příjezdové cesty pro zásobování jídelny ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem, 

p.p.č. 441/34 v k.ú. Klíše 

 

Pojezdný betonový povrch příjezdové cesty je v současné době starý, zvětralý, nesoudržný 

s výmoly znesnadňující dopravní obslužnost pro zásobování školní jídelny hlavně v zimních 

měsících.  

Nový ACO povrch (asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu) v celkové ploše 92 m2 bude položen 

na zpevněnou podkladní vrstvu. Podél komunikace bude osazen nový silniční obrubník a 

opravena opěrná zeď. V opravované ploše bude 3x řešena výšková úprava uliční vpusti. 

Termín realizace: 2. pololetí 2016 

Celková cena prací včetně DPH 21% je 169 335,32 Kč.  

 

 

 

 

Obec doručí žádost příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím datové schránky. Kraj zašle 

podanou žádost bez zbytečného odkladu ministerstvu datovou schránkou viz Společné zásady 

pro poskytování jednorázové dotace čl. 3 odst. 1 (příloha č. 4) 
 

V Ústí nad Labem xx. 09. 2016 
 

Přílohy:  10 

 



 
 

Ministerstvo vnitra, 

Odbor azylové a migrační politiky, 

Nad Štolou 3, 170 34  PRAHA 7 

ID datové schránky 6bnaawp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Příloha č. 2 
 

 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 

Projektová fiche akčního plánu 

Název projektového záměru Oprava chodníku Střížovická ulice 

Odbor města/Městský obvod MO Ústí n. L. - město 

Kontaktní osoba Ing. Kamil Hýbner, starosta 

e-mail Kamil.Hybner@mag-ul.cz 

Popis projektu 
 
Oprava chodníku 
 

Věcná připravenost  
 
v realizaci 

Odhad nákladů  589 747,- Kč (vč. DPH) 

Udržitelnost projektu ne 

Finanční zdroje  
 
Dotace z MV ČR  
 

Vazba na specifický cíl Strategie 

 
2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a 
regionu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 

Projektová fiche akčního plánu 

Název projektového záměru Oprava veřejné plochy – Policie ČR, Dlouhá ul. 

Odbor města/Městský obvod  MO Ústí nad Labem - město 

Kontaktní osoba Ing. Kamil Hýbner, starosta 

e-mail Kamil.Hybner @mag-ul.cz 

Popis projektu 

Výměna poničených dlaždic, především kolem železného roštu 

v délce 18 běžného metru, položení nové izolace (10 m2) kolem 

železného roštu a oprava betonového osazení roštu 50 bm.  Výměna 

popraskané dlažby směrem na Mírové Náměstí cca 200 m2 

Věcná připravenost  v realizaci 

Odhad nákladů  238 653,- Kč (vč. DPH) 

Udržitelnost projektu ne 

Finanční zdroje  Dotace z MV ČR 

Vazba na specifický cíl Strategie 
2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a 
regionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 

Projektová fiche akčního plánu 

Název projektového záměru Oprava schodiště – Resslova ul. Na p.p.č. 1201/1 v k.ú. Klíše 

Odbor města/Městský obvod  MO Ústí nad Labem - město 

Kontaktní osoba Ing. Kamil Hýbner, starosta 

e-mail Kamil.Hybner @mag-ul.cz 

Popis projektu 

Oprava 11 stupňového betonového schodiště s původní betonovou 

dlažbou 40x40 cm a povrchovou opravou bočních schodišťových zdí. 

3ířka schodiště je 2,90 m. 

Věcná připravenost  v realizaci 

Odhad nákladů  55 771,- Kč (vč. DPH) 

Udržitelnost projektu ne 

Finanční zdroje  Dotace z MV ČR 

Vazba na specifický cíl Strategie 
2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a 
regionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 

Projektová fiche akčního plánu 

Název projektového záměru Oprava příjezdové cesty pro zásobování jídelny ZŠ Vinařská  

Odbor města/Městský obvod  MO Ústí nad Labem - město 

Kontaktní osoba Ing. Kamil Hýbner, starosta 

e-mail Kamil.Hybner @mag-ul.cz 

Popis projektu Oprava příjezdové cesty 

Věcná připravenost  v realizaci 

Odhad nákladů  169 335,- Kč (vč. DPH) 

Udržitelnost projektu ne 

Finanční zdroje  Dotace z MV ČR 

Vazba na specifický cíl Strategie 
3.2 Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní 
vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

Název projektu Oprava chodníku Střížovická ulice 

Soulad s cíli Strategie 

Číslo cíle Název cíle Prioritní cíl 

2.I 
Optimalizovat a zkvalitnit dopravní 
infrastrukturu města a regionu 

x 

      

      

      

      

      

Dopad na indikátory 

Číslo ID Název indikátoru 

19 
Délka rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro 
chodce 

    

    

    

Multikriteriální 
hodnocení 

Název kritéria Body Max 

Vícezdrojové financování 3 3 

Věcná připravenost 1 1 

Zájem veřejnosti o realizaci 2 2 

Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 1 2 

Celoměstský dopad 0 1 

Dopad na prioritní území města  0 1 

Multiplikační efekt 1 1 

Udržitelnost projektu 0 1 

Neodkladnost řešení 1 2 

CELKEM 9 14 

Závěr 
Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města a přispívá k naplnění  
sledovaného indikátoru. 



 
 

Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

Název projektu Oprava schodiště - Resslova ulice na p.p.č. 1201/1 v k.ú. Klíše 

Soulad s cíli 
Strategie 

Číslo cíle Název cíle Prioritní cíl 

2.I 
Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu 
města a regionu 

x 

      

      

      

      

      

Dopad na indikátory 

Číslo ID Název indikátoru 

19 
Délka rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro 
chodce 

    

    

    

Multikriteriální 
hodnocení 

Název kritéria Body Max 

Vícezdrojové financování 3 3 

Věcná připravenost 1 1 

Zájem veřejnosti o realizaci 2 2 

Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 1 2 

Celoměstský dopad 0 1 

Dopad na prioritní území města  0 1 

Multiplikační efekt 1 1 

Udržitelnost projektu 0 1 

Neodkladnost řešení 2 2 

CELKEM 10 14 

Závěr 
Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města a přispívá k naplnění 
sledovaného indikátoru. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

Název projektu Oprava příjezdové cesty pro zásobování jídelny ZŠ Vinařská  

Soulad s cíli Strategie 

Číslo cíle Název cíle Prioritní cíl 

3.II 
Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a 
mimoškolní vzdělávání  

x 

      

      

      

      

      

Dopad na indikátory 

Číslo ID Název indikátoru 

34 Objem prostředků z rozpočtu na školství  

    

    

    

Multikriteriální 
hodnocení 

Název kritéria Body Max 

Vícezdrojové financování 2 3 

Věcná připravenost 1 1 

Zájem veřejnosti o realizaci 1 2 

Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 1 2 

Celoměstský dopad 0 1 

Dopad na prioritní území města  0 1 

Multiplikační efekt 1 1 

Udržitelnost projektu 0 1 

Neodkladnost řešení 1 2 

CELKEM 7 14 

Závěr 
Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města a přispívá k naplnění 
sledovaného indikátoru. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 
 

Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

Název projektu  Oprava veřejné plochy – Policie ČR, Dlouhá ul. 

Soulad s cíli 
Strategie 

Číslo cíle Název cíle Prioritní cíl 

2.I Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu 
města a regionu 

x 

      

      

      

      

      

Dopad na indikátory 

Číslo ID Název indikátoru 

19 
Délka rekonstruovaných místních komunikací a komunikací pro 
chodce 

    

    

    

Multikriteriální 
hodnocení 

Název kritéria Body Max 

Vícezdrojové financování 3 3 

Věcná připravenost 1 1 

Zájem veřejnosti o realizaci 2 2 

Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 1 2 

Celoměstský dopad 0 1 

Dopad na prioritní území města  0 1 

Multiplikační efekt 1 1 

Udržitelnost projektu 0 1 

Neodkladnost řešení 2 2 

CELKEM 10 14 

Závěr 
Projekt je v souladu se Strategií rozvoje města a přispívá k naplnění  sledovaného 
indikátoru. 

 


