
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – I. část 

konaného dne 7. 12. 2016 

č. 370/2016 - 381/16 

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

370/16 

Plnění usnesení  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení ZM 

 

 

371/16 

Volba člena RM 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  v o l í  

dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128\2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

právních předpisů 

1. členem Rady města 

a) PaedDr. Květoslavou Čelišovou, která bude pro výkon funkce člena Rady města 

dlouhodobě uvolněna 

B )  s t ano v í  

1 .  počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města pro výkon funkce na 4, tj. 

primátorka, její dva náměstci a jeden člen Rady města 

 

 

372/16 

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového 

rozpočtu a příjmové části rozpočtu u akcí IPRM v roce 2016 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření k zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2016 

v celkové výši 72 728 tis. Kč takto: 

 



a) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Projektové práce, skupina č. 01 

o celkovou částku 17 217 tis. Kč takto: 

- Územní studie      1 350 tis. Kč 

- Změna a aktualizace územního plánu  3 643 tis. Kč 

- Ortofotomapa         299 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       531 tis. Kč 

- Úspory energie ZŠ a MŠ    2 099 tis. Kč 

- Plavecký areál Klíše – PD       291 tis. Kč 

- Plavecký areál Klíše     5 000 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP – PD – ZOO  1 958 tis. Kč 

- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města  

Ústí nad Labem p. o.        400 tis. Kč 

- Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové 

centrum – studie        220 tis. Kč 

- Rekonstrukce křižovatky Hrbovická - U Vlečky     192 tis. Kč 

- Fakultní ZŠ České mládeže-rekonstrukce školního 

hřiště-pro všechny stupně PD                  152 tis. Kč 

- ZŠ Mírová-rekonstrukce školní kuchyně-pro  

všechny stupně PD         180 tis. Kč 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu – Investice do rekonstrukce majetku 

města, skupina č. 03 o částku 36 565 tis. Kč takto: 

- ZŠ Vinařská-stavební úpravy tělocvičny  1 589 tis. Kč 

- Stavební úpravy Stadionu mládeže   2 000 tis. Kč 

- Městský stadion – dokončení bočních tribun  

A2 a A3      5 115 tis. Kč 

- Objekt Čelakovského č. p. 806/4 – rekonstrukce 

ubytovny               11 419 tis. Kč 

- Věcná břemena vzniklá v době výstavby  1 203 tis. Kč 

- Věcná břemena vzniklá po zařazení majetku 

do užívání         499 tis. Kč 

- Investiční rezerva OIÚP             13 740 tis. Kč 

- Komunikace Dvojdomí    1 000 tis. Kč  

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

o částku 973 tis. Kč takto: 

- Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ      83 tis. Kč  

- Ultrazvukový detektor hniloby a dutin dřeva    440 tis. Kč 

- Kamerový systém        450 tis. Kč 

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

č. 05 o celkovou částku 17 973 tis. Kč takto: 

- Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice 3 178 tis. Kč 

- Rekonstrukce křižovatky 

Tovární x Hrbovická x Majakovského           12 945 tis. Kč    

- Prodloužení chodníku Svádov   1 850 tis. Kč 

e) snížení v položce změna stavu na účtech MmÚ, tř. 8 – financování o celkovou 

částku 72 728 tis. Kč (zdrojové krytí u předchozích výdajů pod bodem a) až d)) 

 

 



2. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu ve výši 12 729,13 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 729,13 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery-investiční (očekávané inv. dotace na akce IPRM) 

b) snížení rozpočtu v položce splátky revolvingového úvěru u KB a.s., tř. 8 – 

financování o částku 12 729,13 tis. Kč 

 

 

373/16 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Severní Terasa do rozpočtu r. 2017 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Severní Terasa (poskytnutých 

formou  dotace z rozpočtu MmÚ) účelově určených, ale v roce 2016 nečerpaných, 

do rozpočtu MO r. 2017 v celkové výši 2 500 tis. Kč určených na investiční akci – 

„Parkoviště v ul. Šrámkova“ 

 

    

374/16 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Střekov do rozpočtu r. 2017 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Střekov (poskytnutých formou 

 dotace z rozpočtu MmÚ v roce 2015) účelově určených, ale v roce 2016 

nečerpaných, do rozpočtu MO r. 2017 v celkové výši 2 330 tis. Kč určených  

a) na investiční akci – odkoupení objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“ 

a souvisejících pozemků p. č. 334 a p. č. 335/1 ve výši 2 000 tis. Kč  

b) na neinvestiční výdaje – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení 

objektu „Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n. L.“ ve výši 330 tis. Kč 

 

375/16 

Udělení stipendia 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora, z položky stipendia, studentovi Fakulty sociálně 

ekonomické UJEP Radku Šimanovskému, narozenému xx. x. xxxx, a to 

za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2015/2016 



376/16 

Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o. 

č. 2/2016 ze dne 3. 10. 2016 

 

 

377/16 

Akční plán 2017 

 
Zastupitelstvo města v působnosti RM po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Akční plán Strategie rozvoje města 2015-2020 pro rok 2017 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu o realizaci Akčního plánu 2017 

 

 

378/16 

IPRM Centrum, IPRM Mobilita - závěrečné zprávy o postupu 

realizace 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o stavu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem 

Centrum 

2. informaci o stavu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem 

Mobilita 

B )  s ch va lu j e  

1. závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Centrum 

2. závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM Mobilita 

 

 

379/16 

Smlouva o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery 

v rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. úpravu vzájemných práv a povinností hlavního partnera (Statutární město Ústí nad 



Labem) a ostatních partnerů (Statutární město Most, Statutární město Děčín, 

Statutární město Chomutov a Statutární město Teplice) týkající se financování 

tzv. nezpůsobilých výdajů spojených s řízením ITI 

B )  s ch va lu j e  
1. Smlouvu o finančním vypořádání mezi jednotlivými partnery v rámci nástroje ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

 

 

380/16 

Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem  
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zpracování Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem 

2. ustanovení řídící skupiny Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem 

v zastoupení:  

a) náměstek/radní pro oblast dopravy a majetek, životního prostředí, územního 

plánování a strategický rozvoj 

b) zástupce politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

c) vedoucího odboru strategického rozvoje (OSR), vedoucí oddělení koncepcí OSR 

d) vedoucího odboru životního prostředí 

e) vedoucího odboru dopravy a majetku 

f) vedoucího odboru investic a územního plánování 

g) zástupce vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem 

h) předsedy/zástupce odborných skupin vytvořených v rámci realizační fáze Plánu 

udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.  

3. schvaluje financování realizace strategie „Plán udržitelné městské mobility Ústí nad 

Labem“ v celkové částce 5.000.000 Kč včetně DPH, rozložené do období 2017 – 

2020 následovně: 

a) pro rok 2017 v částce 1.500.000 Kč včetně DPH 

b) pro rok 2018 v částce 1.500.000 Kč včetně DPH 

c) pro rok 2019 v částce 1.000.000 Kč včetně DPH 

d) pro rok 2020 v částce 500.000 Kč včetně DPH 

e) průřezově pro období 2017 – 2020 v částce 500.000 Kč včetně DPH na zajištění 

publicity 

B )  u k l á d á  

1. řídící skupině Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem  

a) vytvořit zadávací podmínky pro zpracování Plánu udržitelné městské mobility 

Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 



381/16 

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2017 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 

2017 s tím, že rozpočet je navržený jako schodkový ve výši 42 694 tis. Kč (saldo 

příjmů a výdajů) 

B )  s ouh l as í  

1 .  s  celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2017 

ve výši 1 529 487 tis. Kč 

2 .  s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrát pro rok 2017 

ve výši 1 572 181 tis. Kč takto: 

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 329 452 tis. Kč, z toho: 

- neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků  1 253 752 tis. Kč 

- dotace městským obvodům        125 048 tis. Kč 

- úroky z úvěrů              8 652 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 184 729 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši 42 694 tis. Kč takto: 

a) splátky úvěrů                                      -102 632 tis. Kč 

b) změna stavu na bank. účtech MmÚ                   145 326 tis. Kč 

C )  s ch va lu j e  

1. rozpočet města Ústí n. L. – Magistrát města ÚL pro rok 2017 dle § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 

až 3 

2. rozpočtový výhled Ústí n. L. – Magistrát města ÚL na období r. 2018 až r. 2020 dle 

přílohy usnesení č. 5  

D )  zmo cňu j e  

1. Radu města Ústí nad Labem 

a) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném 

znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč takto: 

- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně 

dosažených příjmů a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů 

- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ 

b) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném 

znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení 

výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_17-16_381-16.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_17-16_381-16.pdf


Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 

U s n e s e n í 
 

17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem – II. část 

konaného dne 12. 12. 2016 

č. 382/2016 - 391/16 

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

 

382/16 

Nabytí pozemku p. č. 4298/2 v k. ú. Ústí nad Labem formou 

odkoupení  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 4298/2 o výměře 3993 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem formou 

odkoupení za kupní cenu ve výši cca 200,- Kč/m
2
 od Povodí Ohře, státní podnik, 

IČ 708 89 988 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

B) u k l á d á  
1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky  

a) jednat s podnikem Povodí Ohře o bezúplatném převodu pozemku dle bodu A)  

 

 

383/16 

Nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem formou bezúplatného 

převodu  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí  

a) pozemku p. č. 4248/4 o výměře 5 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

b) pozemku p. č. 4248/12 o výměře 411 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem  

formou bezúplatného převodu od České republiky - Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, IČ 697 97 111 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad 

Labem  

2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. 23/U/Tř/2016 za podmínek dle bodu A) 1. 

3. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) 1. do vybraného majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku 

Magistrátu města Ústí nad Labem  

 

 



384/16 

Převod části pozemku p. č. 1966 v k. ú. Brná nad Labem formou 

prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  převod části pozemku p. č. 1966 o výměře cca 335 m
2 

v k. ú. Brná nad Labem 

formou prodeje Lucii Ceplové a Jiřímu Ceplovi, oba bytem xx. xxxxxxxxx xxx/xx, 

xxx xx Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 67.000,- Kč

 
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem a Územní studií 

Brná nad Labem P24-2 

d) nabyvatelé berou na vědomí, že předmět prodeje může být v budoucnu dotčen 

ochranným pásmem podzemního vedení kanalizační stoky 

e) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem  

 

 

385/16 

Převod části pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice formou prodeje 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  převod části pozemku p. č. 57/94 o výměře cca 12 m
2 

v k. ú. Všebořice formou 

prodeje Společenství vlastníků Spartakiádní 277, IČ 254 46 274 za těchto 

podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2 
 

b) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

c) prodej za účelem vybudování venkovní výtahové šachty s přístupem z vnitřní 

části domu Spartakiádní 277/21 v Ústí nad Labem 

d) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem dokončení stavby 

nejpozději do 31. 12. 2021 

e) kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby 

f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  

 
 

386/16 

Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 

– poskytnutí dotace, změna příjemce a účelu 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 



určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření 

smlouvy se subjektem Veslařský klub Paprsek, z. s. (IČ 27022757) na „Rozšíření 

lodního parku VK Paprsek“ ve výši 87.500,- Kč 

2. změnu příjemce poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Podpora celoročního sportování dětí 

a mládeže do 18 let (šeky)“ z příjemce TJ Mojžíř, (IČ 44552521) na příjemce 

T. J. Mojžíř, z. s., (IČ 44552521) - navýšení a následné uzavření smlouvy s tímto 

subjektem ve výši 34.200,- Kč 

3. změnu účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb určené pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, která byla 

podána mimo Statutárním městem vyhlášené programy v oblasti „Mimořádné akce 

a události“, z akce „Podpora tanečního páru – Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“ 

- částečná úhrada nákladů startovného na soutěžích, na akci „Podpora tanečního 

páru – Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“ - částečná úhrada nákladů startovného 

na soutěžích a částečná úhrada nákladů cestovného na taneční soutěže a následné 

uzavření smlouvy se subjektem STK GEBERT z. s., (IČ 64045692), ve výši 

28.000,- Kč. 

 

 

387/16 

Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním 

městem Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory 

sportu, kultury a sociálních služeb  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. znění smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 – 4 tohoto usnesení  

 

 

388/16 

Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2017 „Preferované sporty“  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

na oblast sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 22 800 tis. Kč a následné 

uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši  4 300 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., IČ: 272 74 055 ve výši 1 400 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši 5 300 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o., IČ: 032 61 255 ve výši 400 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2 300 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši 

2 500 tis. Kč 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_17-16_387-16.pdf


g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. – mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2 300 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. – dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

2 500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. - mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1 300 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. - dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 500 tis. Kč 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty“ pro rok 

2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

389/16 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové 

organizace z oblasti školství  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci pro rok 2016 mezi zřizovatelem Statutárním městem Ústí nad 

Labem a těmito příspěvkovými organizacemi z oblasti školství: 

a) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková 

organizace, IČ 72744651 

b) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 

organizace, IČ 70226024 

c) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace, 

IČ 70201021  

d) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 

IČ 44555229 

2. rozpočtové opatření Odboru městských organizací a školství ve výši 

168,50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

168,50 tis. Kč v položce Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace 

celkem  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí Návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace 

z oblasti školství v celkové výši 168,50 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů 

a souvisejících zákonných odvodů vzniklých při realizaci projektu v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, „Výzva 02_16_022 Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

takto: 

- Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková 

organizace, IČ 72744651     25,30 tis. Kč 

- Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 

organizace, IČ 70226024     39,20 tis. Kč 

- Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková 

organizace, IČ 70201021      41,10 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 

IČ 44555229       62,90 tis. Kč 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/zm_17-16_388-16.pdf


B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ 

a) k podpisu smluv dle bodu A)1 tohoto usnesení 

 

 

390/16 

Souhlas s podáním žádostí ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická 

o dotaci na projekty v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura 

základních škol (SLV)  

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol 

(SVL) těmito příspěvkovými organizacemi 

a) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, IČ 44555491, projekt „Modernizace učebny fyziky a chemie“ 

- se spolufinancováním žadatele ve výši 10% uznatelných nákladů a 100 % 

neuznatelných nákladů projektu, přičemž předpokládané celkové náklady na 

projekt „Modernizace učebny fyziky a chemie“ činí 11 350 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 11 350 000 Kč 

vč. DPH  

b) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, 

IČ 44553196, projekt „Rekonstrukce odborných učeben“ 

- se spolufinancováním žadatele ve výši 5% uznatelných nákladů a 100 % 

neuznatelných nákladů projektu, a spolufinancováním zřizovatele ve výši 5% 

uznatelných nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na projekt 

„Rekonstrukce odborných učeben“ činí 5 180 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 5 180 000 Kč 

vč. DPH  

2. s přípravou projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na projekty uvedené 

v bodě A) 1. tohoto usnesení, dotčenými příspěvkovými organizacemi 

3. s realizací investičních záměrů uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení 

4. s předfinancováním projektů uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení z rozpočtu 

města formou návratné finanční výpomoci 

5. v rámci projektů uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení, s prováděním 

technického zhodnocení majetku města Ústí nad Labem, který je svěřený zřizovací 

listinou do hospodaření Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 

příspěvkové organizaci a Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvkové organizaci 

B )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) po schválení dotace na projekty uvedené v bodě A) 1. tohoto usnesení, zahrnout 

předfinancování těchto projektů a spoluúčast zřizovatele ve výši 5% uznatelných 

nákladů na projekt „Rekonstrukce odborných učeben“ v ZŠ Stříbrnická 

do rozpočtu města na rok 2018 

 

 



391/16 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zajištění 

zdrojů úhrady sankce za porušení rozpočtové kázně 

 
Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. úhradu částky 6 518 000,- Kč z titulu vyměřené sankce Úřadem Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad dle platebního výměru č. 9/2015, ponížené dle 

rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-16632/2016/1203 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 6 518,00 tis. Kč na 

zajištění zdrojů na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně dle bodu A) 1. 

tohoto usnesení takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

6 518,00 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

města, oddělení projektů a dotací, o částku 6 518,00 tis. Kč (na odvod za 

porušení rozpočtové kázně) na akci „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad 

Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“ 

B )  zmo cňu j e  

1. Radu města Ústí nad Labem 

a) schvalovat rozpočtová opatření k zajištění úhrady možného příslušenství 

k odvodu za porušení rozpočtové kázně dle předchozího bodu A) tohoto 

usnesení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MUDr. Jiří Madar                                             Ing. Věra Nechybová 

         náměstek primátorky                                             primátorka města 

 

 


