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U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

konaného dne 23. 9. 2015 

č. 105/15 – 125/15 

 

 

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

 

 

 

105/15 

Plnění usnesení ZM 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. zprávu o plnění usnesení ZM 

 

 

106/15 

Prodej části pozemku p. č. 686/1 v k. ú. Všebořice 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod části pozemkové parcely č. 686/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Všebořice 

formou prodeje Ladislavu Husárikovi, bytem xxxxxxxxxxxx, 400 01 Ústí nad 

Labem za kupní cenu ve výši 625,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 96.875,- Kč za těchto 

podmínek: 

a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

b) při prodeji bude ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro umístění, 

provozování, údržbu a přístup k zařízení a kabelovým vedením přilehlé světelné 

křižovatky a veřejného osvětlení 

c) na náklady budoucího vlastníka bude provedeno pěší propojení chodníku podél 

silnice I/30 a provedena přeložka kabelů světelné signalizace 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením věcných břemen 

včetně geometrických plánů 

 



107/15 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 898/267 v k. ú. Všebořice 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 898/267 o výměře 497 m
2
 v k. ú. Všebořice formou 

bezúplatného převodu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, a to 

bez omezujících podmínek 

 

 

108/15 

Jezero Petri – nabytí pozemků od města Chabařovice 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. snížení výměry pozemku p.č. 1555/17 v k.ú. Chabařovice, který je dotčený 

převodem pozemků z vlastnictví města Chabařovice do vlastnictví Statutárního 

města  Ústí  nad  Labem  na  základě  Smlouvy  o budoucí kupní smlouvě ze dne 

29. 4. 2005 

B) t r v á  

1. na nabytí pozemků p.č. 1555/17 o výměře 219 034 m
2
, p.č. 1556/14 o výměře 69 m

2
 

a p.č. 1557/16 o výměře 336 m
2
, vše v k.ú. Chabařovice od města Chabařovice, 

IČ: 556912 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 399/05 

ze dne 21. 4. 2005 a Smlouvou o budoucí kupní smlouvě ze dne 29. 4. 2005 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) učinit bezodkladné kroky za účelem uzavření kupní smlouvy v souladu se 

Smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 29. 4. 2015 

 

 

109/15 

„Městské sady – aktivní park“ – schválení smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti aktivního parku 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „ Městské 

sady – aktivní park“ s Povodím Ohře, státní podnik Chomutov, IČ 70889988  
 

 



110/15 

Převod částí pozemků p. č. 780/31 a p. č. 789/1 v k. ú. Předlice 

formou prodeje 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. převod částí pozemků p. č. 789/1 o výměře cca 3654 m
2
 z celkové výměry 6417 m

2
 

a p. č. 780/31 o výměře cca 3581 m
2
 z celkové výměry 7149 m

2
, oba v  k. ú. 

Předlice (celková výměra pozemků cca 7235 m
2
) formou prodeje společnosti 

NYYLO a.s., IČ 28536312 za těchto podmínek: 

a) kupní cena je 45,20 Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) zastavěnost areálu nepřesáhne 65%, tzn., že min. 35% výměry pozemků bude 

tvořit zeleň 

e) v majetku města zůstane pruh podél chodníku komunikace Předlická o min. šíři 

0,5 m pro případné stavebně technické úpravy komunikace 

f) nabyvatel bere na vědomí, že se na předmětných částech pozemků nachází 

vedení vysokého napětí se svými ochrannými pásmy, vedení vodovodního řadu 

a vedení stoky splaškové kanalizace 

g) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a se zřízením případných věcných 

břemen včetně geometrických plánů 

h) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající 

i) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

 

111/15 

Integrovaný dopravní systém 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s i  vyh ra zu je  

1. dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

pravomoc rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou 

s Ústeckým krajem, s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné 

smlouvě, které nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této 

smlouvy, bude náležet do působnosti Rady Ústeckého kraje a Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou s Ústeckým krajem 

 

 

 



112/15 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí 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 „Ústecký hudební podzim“ ve výši 45 tis. Kč 

2. poskytnutí 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 

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

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

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ tomuto subjektu: 

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

ve výši 61,5 tis. Kč 

C) z m o c ň u j e 

1. vedoucí OŠKSS 

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

D) u k l á d á  

1. vedoucí OŠKSS 

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

 

113/15 

Dotace na poskytování sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním na rok 2015 – Fokus Labe – odborné sociální 

poradenství 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace organizaci Fokus Labe, IČ: 44226586 se sídlem Stroupežnického 



1372/9, 400 01 Ústí nad Labem, v rámci dotačního řízení „Dotace na poskytování 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2015, konkrétně na 

službu „odborné sociální poradenství“ ve výši 45 375,--Kč a následné uzavření 

smlouvy  

 

114/15 

Revokace usnesení – schválení poměrné části dotace na sociální 

služby  pro SPMP o.s. 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Zastupitelstva města č. 68/15 ze dne 22. 4. 2015 v bodě A), odst. 1, 

v příloze č. 11 řádek 13, a to v celém rozsahu 

B) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotace ve výši 23 436,-Kč organizaci Společnost pro podporu lidí 

s mentálním  postižením v  ČR, o.s. (IČ:44556934), se sídlem Pod Parkem 2788, 

Ústí nad Labem, na úhradu nákladů spojených s poskytováním registrované sociální 

služby v rámci projektu „Komplexní program péče – Bariéry XII“ s následným 

uzavřením smlouvy 

 

115/15 

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A) s c h v a l u j e 

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

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění  

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

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

města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

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

v předloženém znění 

 

116/15 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.  

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

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

částku 850.000,- Kč 



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

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

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

4. návrh na odvolání osob z orgánů společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

takto:  

a) Představenstvo: 

 I. Jan Linhart, nar. xxxxxxxxxx 

b) Dozorčí rada: 

I. Mgr. František Nesvadba, nar. xxxxxxxxxx 

II. Václav Kožíšek, nar. xxxxxxxxxx 

III. Jan Skýpala, nar. xxxxxxxxxx 

IV. David Köstl, nar. xxxxxxxxxx 

V. Michal Rožec, nar. xxxxxxxxxx 

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

a) Představenstvo: 

I. Zdeněk Bechyně, nar. xxxxxxxxxx 

II. Martin Beneš, nar. xxxxxxxxxx 

III. Ing. Vasil Simkovič, nar. xxxxxxxxxx  

 b) Dozorčí rada: 

I. Jan Linhart, nar. xxxxxxxxxx 

II. Josef Macík, nar. xxxxxxxxxx 

III. PaedDr. Petr Brázda, nar. xxxxxxxxxx 

B) b e r e   n a   v ě d o m í 

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

C) ž á d á 

1. představenstvo Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. 

a) o zpracování business plánu do 30. 11. 2015 

 

117/15 

Návrh  koncepce  Statutárního  města  Ústí nad Labem v oblasti 

tělovýchovy a sportu na léta 2016 – 2019 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. návrh „Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy  

a sportu na léta 2016 – 2019 v předloženém znění  

 

118/15 

Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  s ch va lu j e  s  ú čin nos t í  od  1. 10. 2015 

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

organizace v předloženém znění  



119/15 

Návrh na jmenování členů dozorčí rady a změna společenské 

smlouvy Severočeského divadla s.r.o. 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  rev oku j e   

1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 42/15 ze dne 18. 2. 2015 v části A)  

odst. 4. 

B )  s ch va lu j e  

1. návrh 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, xxxxxxxxxx, 400 11 Ústí nad Labem 

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

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

Labem 

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

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

 
 
120/15 

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

společenské smlouvy 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Tepelné hospodářství města 

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

 

 

121/15 

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

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. aktualizované znění zakladatelské smlouvy společnosti Collegium Bohemicum 

o.p.s. v předloženém znění 

 

 

 



122/15 

Kontokorentní úvěr 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o přípravě veřejné zakázky na kontokorentní úvěr dle důvodové zprávy  

B )  s ch va lu j e    

1. uzavření 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  

 

123/15 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Městský stadion 

v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 11 900,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 

investiční rezerva o částku 11 900,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. 03 ve 

výši 11 900,00 tis. Kč na akci „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení 

bočních tribun A2 a A3“ 

 

 

124/15 

Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí 

RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2015 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s ch va lu j e  

1. vyplacení peněžitých plnění za první pololetí roku 2015 dle § 84, odst. 2 písm. u) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy  

2. vyplacení  peněžitých  darů  za první  pololetí  roku 2015 dle § 85 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

 



125/15 

Změny ve složení výborů ZM 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 

A )  o dv o lá vá  

1. z funkce předsedy finančního výboru 

a) Ing. arch. Jana Hroudu, nar. xxxxxxxxxx 

2. z funkce člena finančního výboru 

a) Ing. Věru Nechybovou, nar. xxxxxxxxxx 

b) Ing. Jiřího Macha, nar. xxxxxxxxxx 

3. z funkce předsedy kontrolního výboru 

a) Ing. Jaroslavu Šamsovou, nar. xxxxxxxxxx 

4. z funkce člena kontrolního výboru 

a) Mgr. Martina Noska, nar. xxxxxxxxxx 

b) Ing. Josefa Salvetu, nar. xxxxxxxxxx 

c) MUDr. Jiřího Madara, nar. xxxxxxxxxx 

B )  j men u je  s  ú činn os t í  od  24. 9. 2015  

1. do funkce předsedy finančního výboru 

a) Ing. Jaroslavu Šamsovou, nar. xxxxxxxxxx 

2. do funkce člena finančního výboru 

a) Václava Křečka, nar. xxxxxxxxxx 

b) Ing. Janu Procházkovou, nar. xxxxxxxxxx 

3. do funkce předsedy kontrolního výboru 

a) Mgr. Jana Tvrdíka, nar. xxxxxxxxxx 

4. do funkce člena kontrolního výboru 

a) Viktora Malinkoviče, nar. xxxxxxxxxx 

b) Jiřího Petružálka, nar. xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

               MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

             náměstek primátorky                                            primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


